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22. Uupă ce Ulyse revăzu Itaca... de Emile Gcbhart, 1 leu şi
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23. Triumful Crucei, de Caion. 2 lei exemplarul.
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«•FEIGHELA» este numele eroinei acestui roman.
«FEIGHELA» eroina romanului este o tînără evreica.

• FEIGHELA» este un roman din viaţa evreilor din România.
Romanul FEIGHELA apare în fascicule în lie-care Joi, cu timpul 

insă va apare poate de doué ori pe săptămână; fie-care fasciculă 
conţine o ilustraţie şi 1 4 pagini de text ; Preţul unei fascicule e de 
10 bani. Se mencioneaza că afară de fascicula I care se dă gratis 
la cerere, toate cele-Palte fascicule, nu se vor remite dacă ce
rerea nu va fi însoţită şi de cost. Se fac însă şi abonamente pe 
un No. de fascicule determinate de ex. 10, 20, 30 fascicule ele. Pen
tru ca cititorii să poată fi avantajaţi, am propus a le oferi prin tra
gere la sorţi câte un premiu consistând din următoarele objecte:

a) 1 00 exemplare Omer înt*ne- 
rit, de Th. D. Speranlă, opera 
in versuri si cu ilustraţii, prelul 
2 tel.

b) ţo studii asupra Cronicari
lor Moldoveni din Secolul XVII 
din punctul de vedere al Umbel, 
metodei şi cugelărel, lucrare pre
miată de facultatea de litere din 
Bucureşti, al cărui cosi e 5 tel 
exemplarul.

c) 150 abonamente gratuite la 
revista «'Ecoul Călătorii.or» al 
cărei abonament anual e de 5 lei

d) 100 exemplare din conferinţa:

Organisarea stărei sociale şi 
misiunea statului român, al 
cărui cost e 1 leu exemplarul. 

e) Un ceasornic de aur.
de argint

g) 20 bilele do loterie diu tara 
cu care se poale câştiga \ecl de 
mii de lei.

h) 1 Bicicleta 
ii 1 Maşina de Cusul
j) 50 de brăţări pentru dame
k) 50 perechi cercel
l) 100 ace de cravată
m) 100 cravate bărbăteşti
n) Mal multe tablouri.

Pentru ca cititorii să poată concura la aceste premii vor detaşa
şi păstra toate cupoanele de la No. 1 până la linele romanului ; 
fascicula ultimă însă va costa 50 bani în loc de 10 buni', căci 
numai această deosebire de preţ dă dreptul la premiu.

La terminarea romanului cititorii vor trimite pe adresa edito
rului toate cupoanele şi va primi în schimb un Bon de premiu 
c/r acu it. Acest Bon va Pi numerotat şi semnat de editor, căci cu 
el cititorul romanului va putea sa câştige un premiu mic sau mare.

Tragerea va li aranjată de editor, şi se va efectua în faţa tu- 
tulor persoanelor ce vor voi a lua parte, căci cjiua şi locul tra
gere! se va fixa imediat după primirea tutulor cupoanelor şi se 
va aduce la cunoştinţa tutulor atât prin scrisori adresate con
curenţilor cât şi prin avise speciale date în revista «Ecoul Călă
toriilor». In nici un cas, dupe primirea tutulor cupoanelor, tra
gerea nu se va amâna, iar objectele se vor elibera câştigătorului 
imediat după tragere, în schimbul bonului de premiu. Objectele 
se pot trimite si prin poştă, dar portul trebue suportat de câşti
gător. Ori ce câştig, nereclamat în termen de trei luni, de la 
publicarea listei numerilor câştigătoare prin revista «Ecoul Că
lătoriilor» râmân In profitul acestei reviste.

Orî-ce cerere de fascicule şi orî-ce desluşiri să se ciară de la
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mente plătite, li se §feră un abonament (jratis, afară dc ultima fasciculă care o 
va alăti r>0 bani .pré a putea participa la premiu.
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1

— Ah val niştî ! Ah văl niştl !
Aşa rêspunde Feïghéla de afară cătră mama eî care 

îi vorbesce din casă. Ah văl niştl, adică: Nu voiu.
U casă lungă, veche, vopsită alb, în doue rânduri, 

cu un cerdac de fer, se întinde într’o hudicîoră care 
intră din strada mare, în Iaşi, în costa Mitropoliei.

In rândul de jos este un târnaţ cu stâlpi, tot aşa de 
lung cât şi cerdacul de sus.

Sus şi jos staü ovrei. Sînt vr’o opt camere sus'şi 
vr'o opt jos, înşirate în lung una după alta.

Intre tie-care doue camere este câte o intrare care 
dă în cerdac sus, saü jos pe târnaţ.

E prin Februarie, dar e o di aşa de căldurosă nici 
n’aî crede că’i érnà. Zăpadă parcă nici n'a fost, deşi 
a fost forte multă érna asta. Cerul e acoperit de nori 
creţi şi albi, care parcă nu se mişcă nici într'o parte.

Feïghéla este jos pe târnaţ. Legată la frunte cu o 
grâmea saü tulpan alb, calcă niscealbituri pe o masă 
aşedată în dreptul unei ferestre deschise, şi ascultă pe 
mama ei care din casă îi vorbesce în ovreesce lung şi 
apêsat oprindu-se din când în când cu câte o între
bare la care pare că aşteptă rëspuns.

Feïghéla calcă mereu, rêspunde: ah vâl niştî, şi din 
când în când îşi aruncă ochii în sus în cerdacul casei 
de peste hudicîoră.

Peste hudicîoră este o casă tot aşa de lungă şi tot 
cu cerdac de fer, însă e maî naltă, mai nouă, mai bună, 
cu mai puţine odăî şi vopsită galben.

Casa galbenă e locuită numai sus. încăperile de jos 
sînt prinse cu mărfuri d’ale negustorilor din prăvăliile
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din fa^ă, din strada mare. Sint trei camere de locuit,, 
cu o sufragerie, o bucătărie şi o spălătorie. Aci staü cu 
chirie trei funcţionari ne însuraţi. Doî dintre dînşiî 
sînt în slujbă la gară şi çliua nici nu dau pe->acasă. 
Cel de-al treilea e funcţionar la tribunal. Acesta e D-l 
Tupescu, vechïü funcţionar şi mai vechïü student la 
facultatea de drept din Iaşi. Om nalt, gras, mustaţa 
gălbue şi mare, la faţă roşcovan şi chel In vârful ca
pului spre căfă. Are slujbă diminăţa de pe la çlece ju
mătate un-spre-çlece, de aceea mănâncă în tot-d’a-una 
pe la çlece. Acuma, tocmai aşteptând să-l cheme baba 
bucătăriţa la mâncare, stă pe marginea cerdacului cu 
un pisoïü în braţe, flueră şi privesce în jos la Feïghéla- 
Ce fală frumuşică! Nu prea nallă, sveltă dar bine zi
dită. Se văd braţele rotunde prin capoţelul alb cu care 
e îmbrăcată. Faţa albă şi ovală. Sprâncenile negre, 
aprôpe drepte, ochii albaştri şi mari. Nasul arcuit, cam 
mare şi cu nările largi. Gura mică, buzele cam subţiri, 
lasă din când în când să se vaçlà, ca două şiruri de 
mărgăritar, dinţii albi şi mărunţi pe care de obiceïü 
îl ţine strînşî unii în alţii. Bărbia rotundă şi cu o mică 
gropiţă. Părul negru, peptănat cu cărare la mijloc e 
împletit în trei, într’o singură codă care se lasă pe 
spate şi atârnă in jos, pe lângă umer până în dreptul 
genunchiului mişcându-se cadenţai după mişcările ce 
face Feïghéla purtând ferul cu care calcă pe masă. 
Frumosă fată. Ar vrea Tupescu să vorbăscă cu dînsa 
dar ea nu răspunde. A întrebat’o el* de ce e legată la 
cap şi ea n'a çlis nimic. A înlâlnit’o de vro câte-va 
ori în capul hudicïôreï, venind acasă către sară şi l-a 
çlis bună sara, dar ea n’a stat de loc, a mulţumit, a 
zîmbit şi s’a tot dus înnainte acasă. Se vede că se teme 
de mă-sa, că mă-sa întruna stă cu gura pe dînsa şi 
totă diua o bodrângăesce.

Acum Feighélà a oprit ferul. A pus amêndouè mâ- 
nele pe el, pare că ar apăsa şi se uită înneuntru pe 
ferestră, se uită lung apoi răspunde : Ah vâl niştî, trân- 
tesce ferul cu ciudă, aruncă o căutătură n sus spre 
Tupescu şi începe Iar a călca.
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Bucătăresa lui Tupescu îl chémà la masă şi el se 
duce înnëuntru nete^îndu-şî pisoiul, iar mama Fei- 
ghéleï începe acuma să strige mai tare.

Un moment însă Madam Sura—mama Feïghélei— 
se opresce din strigăt. Acuma trebue să facă cozonaci — 
coïlicï—pentru Sâmbetă, căci astăţlî e Vineri şi a cam 
întârçliét. Acum îea de pe ladă, de lângă sobă, covăţica 
cu aluatul plămădit de asară şi o aduce pe un scaun 
lângă masă. Ridică un colt al şervetului cu care e 
acoperită covăsea, vâră o mână înnëuntru, spune din 
gură o rugăgiune, rupe o bucăţică de aluat şi o aruncă 
în cuptorul pregătit pentru copt. După acésta începe 
să facă coïlicï întingând aluatul pe masă şi începe iar 
cătră Feïghêla:

Eü nu sciü ce vrei tu : Mai bine crăpăm şi eü şi 
tu de cât s’ajung çjilele astea. De çlilele mele nu rn am 
aşteptat să am o fată care să nu me asculte până la 
atâta !... Bietul moşu-teu, frate-meü Iiascal a umblat, 
a întrebat, a alergat şi a găsit pe băetul esta care 
vré să te îea, şi ea nu. Şi nu cere zestre, se mulţu- 
mesce cu ce ai, şi ea nu. Ea nu şi nul... iNu’i place 1 
ÎSu vré s’o îea un negustor ! !... Dar cine vréï să te 
îea, Vodă?!... Vrei să te îea dracul... Ori vrei să-mi 
faci ruşinea şi să fugi cu vr’un creştin cum a făcut 
fata lui Faibiş ?!.., Cine scie ! Tea apuca şi de asta ! 
Vëd eu că te uiţi mereu în sus la chelbosul cel care 
şedea mai adineoră colo în cerdacul din faţă. Aşa a 
făcut şi fata lui Faibiş, prietena ta. A tot stat prin 
cârciumă, a cântat şi s’a pupat cu muştereii până ce 
le-a dogorit obrazul bieţilor părinţi.

— ÎSu’î adevêrat, dice Feïghêla, D-ta nici nu scii 
ce vorbesci! Fata lui Faibiş, asta care a fugit n'a stat 
nici odată să cânte şi să se pupe prin cârciumă, cum 
çlicï d-ta. Cea care stă şi cântă prin cârciumă e soră-sa 
mai mare, Maica ; dar Maica n’a fugit.

— Şi dacă na fugit, ce? ! trebue să fugi tu cu chel
bosul esta care şedea cu mâţa 'n braţe ? Ce caută 
unul ca esta ? ! Â trăit cu atâtea femei ! Si-a bătut joc 
•de fete de creştin şi acuma caută o gogomancă şi o
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prostă ca line !... Te uïtaï la dînsul cam netezi a mâţa 
pe spate, adică çlicea cum te-ar netezi pe tine ! Lua- 
te-ar dracu, chelbos, să te îea !!... Dar veçlï că eu nu 
te Întreb pe tine, nu me uït eü în gura ta, eu te 
mărit.

Tot aşa vorbesce intr’una Madam Sura, ïar Feïghéla 
îşi udă din când în când tulpanul cu care e legată la 
frunte şi îşi cată înnainte de călcat. Dar Feïghéla scie 
mai bine cum a fost cu fata lui Faîbiş.

Faîbiş e cârcîumarul de lângă colţ, din casele lui 
Stavarache despre Dancu. Nu sînt nici doué septe- 
mânî de când Feîga şi cu Madam Sura au fost acolo 
Intr’o sară, că doră sunt rude: lţic sin Bercu sin Ghi- 
dale, tatăl lui Faîbiş a fost ver drept cu Bercu sin Ghi- 
dale sin lţic tatăl Madam Surei şi amêndoï aü luat 
doué surori, fetele lui Wolf f)is şi Lupu Chîoru.

Si cât a stat Madam Sura în casă de vorbă cu Ma
dam Leïa a lui Faîbiş, Feïghéla s’a dus în odăiţa cea
laltă să stea de vorbă cu fetele. Dar acolo în odăiţă 
a găsit numai pe Taubelă şi cu copiii ceilalţi, iar 
Maica, fata cea mai mare era jos, în odăiţa de la câr
ciumă, a veçlut’o chiar Feïghéla. Feïghéla s’a scoborît 
cu Taube să vadă pe Maica, dar înnainte de a intra 
s’aü uitat pe ferestruea de la uşă. Si cum era per
deaua cam îndoită de-o parte, ele au veçlut pe Maica * 
cum şedea într’un colţ pe un scaun şi lucra la nisce 
horboţică şi cânta încetişor şi un domn care şedea 
alăturea de dînsa, o ţinea cuprinsă cu mâna pe la 
spate şi cânta şi el, şi pe urmă a sărutat’o. Iar când 
au intrat şi ele înnèuntru Maica numai de cât sa 
supărat şi le-a alungat. Si Taube chiar se plângea din 
pricina asta. De ce tatâ-so şi măsa pe Maica o iasă să 
stea cu muştereiî şi pe dînsa n’o lasă? Dor nici ea 
nu'î chîoră, nu’î cârnă, nu’î cine scie cum ca să le fie 
scârbă muştereilor de dînsa. Pote că ar fi musterei 
care ar vré să stea de vorbă şi cu dînsa. Si mai la 
urmă pote şi ea are inimă !... Si Maica tot aşa face cu 
Taube şi când le vin musafiri : n’o lasă să stea în 
casă de vorbă. Maica se teme să nu se mărite Taube

i
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înnaintea eï. Dar ce, Taube trebue numaï de cât s’o 
aştepte pe dînsa, dacă ea se fasolesce şi tot alege ?... 
Maica putea să se mărite până acuma de (Jece ori, că 
îî de vre-o doue-decî şi patru de ani, că ea e cu §ése 
ani mai mare de cat Taube; dar şi Taube e destul 
de mare. Dar n’a şciut nimeni când a fugit Taube. A 
venit într’o di un tînăr de pe la Odobescî, care çlicea 
că are de vîndare nisce vinuri vechi şi a vorbit cu 
Faîbiş şi a vorbit şi cu Taube- După aceea a mai fost 
el de vro câte-va ori jos în odae de lua cate o litră de 
vin şi creerî ferţî saü ficat fert. Pe urmă umbla numai 
pe uliţă sara, fără să mai intre înnăuntru, dar Faü 
véçlut de vr’o doué ori vorbind cu Taube. Iar Sâm- 
bëta trecută când să mărgă sara Ia masă, Taubelă, 
Taubelă, strigă toţi în tôte părţile, dar Taubelă ni- 
căerî. Aluncea a fugit. Spun omenii că tînărul acela 
a cerut’o la tată-so, la Faîbiş, dar Faîbiş nici n'a 
vrut s’audă.

Şi Madam Sura se teme să nu se intîmple cu fata 
eî cum s’a întîmpîat cu fata lui Faîbiş. Şi se teme 
încă mal mult pentru că fata eï e mai frumôsà de cât 
tôte fetele lui Faîbiş. Are şi eatreïfete; Feighélacare 
e maî mare, Idală care e după dînsa, dar păcat că e 
cam cârnâ şi stricală de versat şi cea mică detotRif- 
cală ; are treî fete, dar maî bine să dea Dumnezeu 
să moră tôte şi să le îngrôpe de cat să se întîmple cu 
ele ce s’a întîmpîat cu fata luî Faîbiş. Nu’i vorbă că 
pe Ida n’o maî fură nimene, pe Ida cine scie dacă 
o şi maî cere-o cineva, dar Feïgliéla trebue păzită ca 
ochii din cap.

Jupanul Ha scai, fratele Madam Surei, a făgăduit că 
dă şi el ceva pentru zestrea fetelor, şi chiar la dinsul 
e totă nădejdea că Madam Şura văduvă, nare de unde 
că şi pe dînsa tot el o ţine; că ea ce câştigă? Ea dôr 
cât împletësce acolo, la colţunî şi cât maî câştigă fe
tele cu cusutul.

Jupanul TIascal a vorbit cu Madam Sura ca mâne 
sară Sâmbătă, tînărul pe care la găsit el pentru Feîga 
să vină cu părinţii şi cu starostele să isprăvăscă vorba

7



8 TU. D. SPERANTIA

şi să pună la cale cele trebuilôre pentru nuntă. Şi 
Feïghêla nu vrè şi Madam Sura vrê şi Madam Sura 
nu scie ce să mai facă dor ar isprăvi cât are de lucru 
astăzi Vineri. Ce’ţî închipui ? Aşternuturi de inferat 
coïlicï de făcut, mâncare de gătit pentru Sâmbetă, blide 
şi vase de spălat, \atra de uns şi câte şi câte, care 
numai când le faci atunci le ve$î. Şi pe Feïghêla o 
dore capul. Şi mirosul de la fer face s’o doră mai rêu, 
dar nici ea nu se iasă de călcat. Şi ce’î dacă te dore 
capul şi ce’î dacă nu te dore? In căite de-ar duré o 
odată aşa de tare ca să plesnèscâ să nu mal (ie !

II

La masa de améçla Feïghêla mai n’a mâncat de şi 
Madam Sura a început sà’ï vorbéscâ maï cu binişorul.

Acuma s’a isprăvit totul de lucru- Fetele s’aü îm
brăcat frumos ca pentru Sâmbetă şi Madam Sura a 
aşezat pe masă pentru sară. A pus într’un colţ al mesei 
cinci sfeşnice cu luminări, de rând, şi apoi colacii — 
coïlicï, înveliţi cu un şervet curat. Acuma se duce şi 
ea să se îmbrace de Sâmbetă.

Madam Sura e forte veselă că o să vină frate-seu 
jupânul Hascal de la Bâra să petrécà Sâmbetă împreună-

— Ce bine ’mî pare că vine fratele meu Hascal ! 1 
Ce om sfint ! ! Când vine el parcă se luminézà téta casa.

Si până să isprăvăscă ea, jupânul Hascal a şi venit. 
A venit dar repede a şi plecat. A stat numai de şî-a 
pus căcîula cea de Sâmbetă şi s’a dus la bae şi apoi 
la scolă adică la Sinagogă să se închine.

Când a fost la aprinsul luminărilor, Sura îmbrăcată 
frumos, îmbrobodită cu o casâncă de mătasă înnodată 
odată sub bărbie, s’a apropiét de masă, a aprins lu
minările, a întins o mână pe de-o parte, şi alta pe de 
altă parte a şiruluî de sfeşnice cu luminări aprinse, a 
început să spună o rugăciune; a adusdetreî orî ma
nele în sus în spre fală, apoî s’a îndreptat puţin, a 
apropiét mânele amêndouë cu palmele deschise spre 
luminări, le-a ţinut un moment aşa, apoi a pus amen-
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doue mànele cu degetele la ochi, a stat puţin aşa şi 
a isprăvit de çlis rugăciunea luminărilor. Si când a is
prăvit s’a întors cătră fete şi le’a urat : Ghit Sabës.

Acuma s’a început serbêtôrea. Madam Sura la uşă 
pe târnaţ stă de vorbă cu o vecină. Fetele se plimbă 
pe hudicîoră de la casă până ’n stradă până ce va veni 
şi jupanul Ha scai.

Când a venit şi jupânul Hascal de la şcolă, numai 
de cât sau întoas fetele şi Madam Sura şi aü intrat 
în casă şi jupânul Hascal le-a urat: Ghit Sabes.

Jupânul Hascal ese apoi pe târnaţ, îea o tinichea 
cu apă şi se spală : slrînge o mână pumn şi tornă 
peste dînsa de trei or! câte puţină apă, cu mâna cea
laltă, apoi face aşa şi cu cealaltă mână, scutură mânele 
de apă şi se duce în casă de se şterge. Se apropie 
apoi de masă, îea cuţitul de lângă cozonaci, face cu 
el un semn pe de-asupra cozonacilor, çlice o rugăciune 
apoi tae dintr’un cozonac şi gustă. După acéstaïeaun pahar 
de vin, plin, îl pune pe palmă, îndepărtăză puţin mâna 
în faţă, şi dice o rugăciune : kideş, aplecându-se mereu 
înnainte. Gustă apoi din vin şi dă şi celorlalţi, în
cepând cu Madam Sura. După acesta se aşa$ă lamasă.

Acuma casa e în plină sărbătore. In mijlocul casei, 
masa albă şi curată şi cu lumânări aprinse. Prin casă 
totul curat şi aşedat la rând. Pe jos spălat şi aşternut. 
Patul cel mare strîns frumos şi acoperit cu alb şi de
asupra nisce perine frumôse cu horbotă mare staü în 
pic ore rezemate de părete. Toţi sînt veseli şi plini de 
sfinţenie. Se vorbesce frumos şi cu băgare de samă. 
La masă aii pesce—ştîucă umplută, supă, rasol şi pilaf 
cu năut : aü făcut înadins masă mai bună în cinstea 
lui jupânul Hascal.

După masă, jupânul Hascal a cântat aşa de frumos! 
lşî aducea aminte şi Madam Sura de pe când iî trăia 
bărbatul—bietul jupânul Berlă sin Gherşin.

Sau culcat de vreme, ca spre Sâmbătă.
Sau culcat toţi şi toţi au adormit afară de Feîghăla.
Feïghéla nu pôte dormi. Şi nu scie de ce nu pote 

dormi, dar niu ese din gând că mâne sară îî vine
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peţitorul. Si ea nu vré să se ducă după un negustor. 
Adică de ce pe vară-sa, Hala lui Iţic Ghïoru s’o ïea 
un doctor şi pe dînsa un biet negustor ? Ce’ï Haïa 
mai mult de càt dînsa? Haïa a învétat la călugărite 
şi scie nemţesce şi franţuzesce. Dar ea n’a înveţal la 
călugăriţe ? Ea nu scie nemţesce ? Ea nu scie fran
ţuzesce cât şi Haïa şi dacă nu şi mai bine de cât Haïa. 
in colo ce ? Haïa e maî frumosă de cât dînsa ?

Feïghèleï nui place Haïa. Dacă ar fi ea un bărbat 
n'ar lua-o pe Haïa de-ar sci bine că nu s ar maî în
sura cât ar trăi: Adevărat că Haïa are zestre, tată-seu 
îi dă parale multe, dar Feïghéla nu vré să se mărite 
ca s’o îea unul pentru parale: cine o lua-o s’o îea 
pentru dînsa. Ah, păcat că n’are ea parale!.. Dar maî 
la urmă, ce, adică tote fetele câte se mărită aü parale? 
Alai bine se făcea călugăriţă, cum îï plicea sora Sera- 
iîna când era în şcolă la Maîcî. Păcat că n’a trăit ta
tăl eî. Ce mult o îubîa el. El a ţinut’o atâţia ani in 
şcolă la Maici, şi în fie-care septemână venîa pe la 
şcolă s’o vadă cum merge. Ii plăcea.aşa de mult s’o 
audă vorbind nemţesce şi franţuzesce! Dar după cj a 
murit el, n’a putut să maî stea în şcolă, că trebuia 
plătit. Şi Haïa dacă a maî stat după aceea încă doî 
ani în şcolă apoï a început să’sî închipue că’î o mare 
învăţată.

Cu gânduri de acestea Feïghéla nu pole dormi. Prin 
casă se vede tot, că tot maî arde şi încă cu fum în- 6 
tr’un sfeşnic un capêt de Uimînare de-asară, căci cele
lalte s'au trecut tote, că de stins nu-î ertat să le stingă.

Feïghéla se uîlă cum dorm toţi : Jupânésa Sura, 
în patul cel mare, dorme de nici nu suflă, în schimb 
însă, jupanul Hascal pe canapea sforăe pare c’ar li să 
plece maşina. Fetele dorm liniştite în patul ior de la 
ieréstrà, pe care l’aü maî mărit cu scaune puse la ca
pêt şi la margine. Piifca, cea mică dorme alăturea cu 
dînsa, la părete şi Ida la picîorele lor.

Feïghéla se uîtâ cum dorm toţi împrejurul odăii, 
dară eî nu’î vine somn de loc; ea parcă chiar degîaba 
maî stă culcată ! Parcă o stringe ceva aşa nu seiti-
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cum ele coste, parcă l-ar veni şi eî să stringă, să musce, 
să se sue pe casă, nu sciü ce să facă, dar nu mai pôte 
şede în pat. Ce fericiţi sint ceî care dorm, dar şi ce 
nesimţitori ! Aşa dorme Hala.

In sfârşit pôte să vină peţitorul, dar ea nu vré să 
se ducă dupe el. ea nu vré să se mărite. D’abîa a 
împlinit 18 ani, are încă vreme. Césornicul cel vechiu 
din părete sună patru césurï.

III

A doua di Sâmbelă când s'a sculat Feïghéla jupanul 
Ilascal era la şcolă.

Jupanul Ilascal se ducea la şcola de delavale de 
Mitropolie.

Când a eşit de la şcolă, el împreună cu alţi vr’o cinci 
şese nsgustorî au apucat drumul spre Uliţa Mare, pe 
la Sf. Gheorghe Lozonschi. Şi venlau cu toţii la dél, de 
rând, cu toţi îmbrăcaţi cu caftane lungi, cu căclule 

•-de Sâni beta pe cap şi păşîaii încet vorbind, cu mânele 
la spate, şi din buzunarul din dărăt le atârna câte o 
basma roşie. De pe faţa lor se putea vede că numai 
cu trupul erau pe pămint Iar gândul le era la Dum
nezeii în ceruri.

Când a ajuns jupanul Hascal acasă şi după ce sa spè- 
lat, jupănesa Sura i-a dat un pahar de rachiu, apoi s’aü 
aşedat la masă.

Pentru masă este in coptor mâncare aşezată de Vi
neri. Coptorul a fost încâlZit, apoi a pus in el ôlele cu 
mâncare, au pus la gură un capac şi au lipit de asupra. 
Acum Madam Sura cu un cuţit a disprins capacul şi 
a scos ôlele ferbinţî. Şi acum ese căldură din coptor. 
Rasolul a fert aşa de tare că s’au desfăcut tôte ôsele.

— E-he! Acuma avem şi sarmale! Zice jupanul Has
cal, mâncând rasol şi privind sarmalele din care ese 
abur.

— Ba, mal avem încă. ceva, Zice Rifca.
— Ce, Rifcală.
— Nu vrèü să spun l
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— Nu vreî ?!... Itï daü cinci bani.
— Ba dacă ’mî daï un franc...
— Da?
— Da!... atunci am să 'ţi spun că mai avem încă şi 

gugălă.
— Ha-ha-ha!! Bravo, atunci iaca îţi daü francul fără 

să'mî mai spui.
— Bravo! Tare frumos, fiice Madam Sura, eu fac 

gugălă şi d-ta îeî francul şi nici nu te gândescî să îm- 
părţescî cu mine.

— Şi cu mine çlice Ida-
— Si cu mine çlice Feiga.
— Atunci şi cu mine, dice jupanul Hascal.
— Atunci şi cu mine çlice Rifca.
Masa a fost veselă.
După masă au dormit, au făcut citire din Biblie; eră 

sara după aprinsul luminărilor jupanul Ilascil a tur
nat pe masă rachiu, î-a dat foc, apoi a udat degetele 
prin rachiü ars, a dat pe după cap, ca să fie sănătos 
şi a dat şi prin buzunare ca să fie cu noroc peste sep~ 
tămână. După dînsul tot aşa aü făcut şi ceî-lalţî.

După masă aii venit peţitorii. A venit tînerul Cai
man feciorul lui Zalmân şi tatăl luî Zalmân şi fraţii 
Iuj Zalmân şi fraţii nevestiî luî Zalmân şi cumnatele 
luî Zalman şi Leîba Berbecul care era staroste. Si s’au 
aşedat cu toţii, unii pe scaune la masă, alţii pe paturi, 
pe lăcli pe unde au găsit. Aü început să vorbéscà mal 
întâiü partea femeescă, jupenesele, căutând să se laude 
fie-care cu ce pôte, unele cu musafirii pe careî-au avut, 
altele cu visitele ce le-au făcut. In timpul acesta cei mai 
mulţi dintre bărbaţi se apucă să fumeze tutun, fiind 
doriţi de fumat de ore-ce râbdaseră o di întregă, Iotă 
Sâmbăta, tocmai de Vineri sara.

Şi s'a dat mai întâîü apă şi dulcăţă, apoi li sa a- 
dus turtă-dulce şi vin.

Cu vinul a început şi vorba mai cu temeïü. A în
ceput tocmèla pentru zestre. Si mulţi vorbiaü, adică 
vorbïaü toţi, dară cum vorbîa Leîba Berbecuţ, să fie 
al ciorilor că-’î mergea gura parcă i se băteau caliciî în
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gura lui. Madam Surei îî crescea inima când îl au
dia cum vorbesce. Nu'i vorba că nu prea înţelegea ea 
tot ce spunea el, dar scia că vorbesce pentru dînsa, 
adică în folosul ei, căci aşa a fost încredinţat’o el- Si 
ce era vorba? Adică bine, bine, nu scia nimeni de ce 
era vorba, dar voibiau toţi şi vorbiau aşa de tare şi 
bateaü cu pumnul în masă, că în amestecul de vorbe 
şi in nourii de fum de tutun, turc .să fie cine putea 
înţelege ceva. S aurjla mereu vorba de o sută de gal
beni.

In mijlocul vorbei însă cine-va intră în casă. Cine 
era? Haï a. Haï a şi cu mă-sa.

Când le vede Madam Sura iemane lemn. Cine 
naiba îe-a adus tocmai acuma ? Când sânt peţitori nu 
e bine să mai lie în casă şi altă fată; trebue să lie
numai fala la care au venit peţitorii. Cum să scape
de ele ? !...

— Să ne ertaţi dice Sura, s’a ’ntîmplat să veniţi la 
aşa vreme... şi n avem când să stăm cu d-vostră.».

— Nu face nimica, răspund ele7! şi se aşadă mai 
bine.

Feïghéleï însă îi pare bine - Ce bine ar fi dacă nu 
sar face nunta asta! Ce bine ar fi dacă ar lua-o pe 
Maia! De aceea Feïghéla e forte veselă.

— Ce? Iţi pare bine că te măriţi? fiice Hala.
— Ba inii pare bine că ai venit tu, să ţi-1 daü ţie, .

că nu-'i de mine, eu sunt fată săracă şi el prea mare 
negustor.

— Dar veiji că mie nici nu ’mi trebue negustor!
Madam Sura auqlind vorba de negustor se întôrce

repede spre Ilaîa '•
— Ce negustor ^lici Haia ? Dacă d-tale nu-'ţi place 

negustor nici nu te rog. Eu n’am poftit pe nimeni să 
’mi dea poveţe, mai ales acuma.

— Dar ce mătuşă te superi?
— Pote să mè şi super. Eu nu poftesc pe nimeni 

să dea poveţe fetei, mele ! Fata mea trebue să’şî iea 
poveţe de la mine, de la mama ei, şi să me asculte 
numai pe mine.



14 Til. D. SPERANTIA

— Mătuşă-ta are dreptate, de ce tu, Haï a, te ames
teci unde nu’ţl ferbe ôla, ^ice mama Haeï.

— Ba voiü să me amestec!! Se aude un glas mai 
tare insolit de un zîngănit de stïcle dintr’un .pahar 
stricat.

— Ce eşti nebun, Dudei ?
— Dar ce să fiu numai de cât la porunca lui Ri

ven ? Aşa sînt eu.
Dudei este frate cu Zalmân, iar Riven e cumnat cu 

Zalman, adică frate cu Hana. nevasta lui Zalmân.
— Aşa eşti tu? (Jice Riven; dar tu eşti un magar.
— St. Stat! să vorbim liniştii!, strigă Leîba Berbe-

cuţ, dar vorba lui nu se bagă în samă pentru că toii 
vorbesc acuma care de care mai repede şi mai tare. 
D'abîa poţi prinde câte un cuvint doue care se aud 
mai tare :

— Las să fie aşa 1 Las să fie aşa !
— Eu nu çlic nici de unul nici de altul.
— Atâta pagubă ! Ducă-se la dracul şi unul şi altul.
— iNici de tata nici de mama !
— Ba me rog, d-le, să am ertare, nu-ţi dau voe să 

vorbesc! de copilul meu.
— O sută în capăt, nici un ban mai puţin.
— Un parşiv ! Un parşiv 1 !
— Ca la ochi! din cap.
— Eü am avut doi-spre-dece copii.
— Atâta pagubă ! Atâta să trăiască e! ! !
Aşa a mers vorba până pe la vro doue-spre-ţlece de 

nopte.
— Iaca, draga mame! Feîghălă, dice Madam Sura 

desfăcendu-se din mijlocul lumi! din casă şi mergănd 
cătră uşa unde era Feîghălă, iacă, dragă, a dat Dum
nezeu şi s’a hotărît nunta, să’mî fi! sănătosă şi să 
trăesci ! Sâmbăta asta ori Sàmbéta viitôre, dacă ne-o 
ajuta Dumnerleü, facem şi logodna. Moşu-tău Hascal, 
DumneZeü să-’î dea sănătate, a făgăduit că '[X dă de 
zestre şăpte-Zec! şi do! de galbeni. Si mirile iţi dă- 
ruesce de nuntă un şal frumos şi un căsornic de aur,
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şi ci-ta al sà-’ï dàruescï d-sale un inel, şi îţi trimite şi 
o rochie frumôsa de mătasă.

— Mai bine mî-ar trimite trahrehum (strae de morte), 
răspunde Feïghélà.

IV

— Sciţi ce, fetelor, dice Madam Sura, astàçlï să 
mergem dupe masă la vară-mea Beii a. Ea a fost Sâm
bătă, aqli o săptămână la noi cu Hala. Ori cum să fie 
ea, sîntem rude şi pe urmă sînt şi omeni bogaţi, ce 
vrei ! Si noi n’am fost de vr’o lună...

— Dacă vrei d-ta, mergem, răspunde Feïghélà.
Când vorbesc ele acum, sînt chiar la masă. N'apucă

să se scôle de la masă când bate cine*va la uşă.
— Ce e?
— De la poştă.
— De la cine să fie? 0 fi Iar vfo nuntă.
— Tocmai, çlice Ida scoţend din plicul primit de la 

pastaş o carte de visită şi citind:

Qcc'tcz dufi/iis Stczn
Şi

GCaza QUozgcnstczn 
Logodiţi

— Cine? Morgenstern şi Julius Horn? întrébà Ma
dam Sura.

— Da, răspunde Ida.
— Nu sciţi! Nu sciü nici un Morgenstern. Pote nui 

pentru noi.
— Ba chiar pentru noi, uite scris: Sura lui Beri 

sin Gherşin.
— Atunci să fie sănătoşi.
— Mamă, dice Rifca, dar dacă mergem la mătuşa 

Beîla merg cu rochiţa asta ori să pun pe cea roşie?
— Ba, pune-o pe cea roşie, cine scie, pote ne ma! 

întâlnim cu cine-va acolo.
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Jupànèsa Beila e nevasta lui It ic Chîoru, care se 
iscălesce Iţic sin Burăh, dar lumea Iotă habar n’are 
de Burăh, lumea scie numai de Iţic Chîoru, càreïumar r 
în Targa de sus. Chiar este şi vorba :

Hoîsa 
La Moîsa
Céla la Iţic Chîoru,
Că pe Burlacu 
L’a luat dracu.

Iţic Chîoru are şi han dar are şi vinurî vechi şi o- 
dae pentru omeni maî de mâna întâea şi are şi casă 
frumosă. Şî-a mobilat un salon de tola frumuseţa şi 
a cumpărat şi piano. Ce vrei ? Are fată mare, începe 
să'i vină lume. Acuma chiar are la visita pe d-1 Men
delsohn cu Madame Mendelsohn şi pe Madame Zindel 
cu domnişorele: Rosa, Toni şi Albertina; Albertina 
e cea maî mare şi Rosa cea mai mică.

Când vine Madam Sura cu fetele, intră prin săliţa 
care venîa din stradă şi deschid la uşa a doua unde 
intrau în tot-d’auna.

—• Poftiţi, poftiţi sus in salon rjice un glas din 
odae, cam de după uşă.

Era tocmai Iţic Chîoru, în papuci şi în halat şi pe 
cap cu un fes de catifea négrâ pus pe-o ureche şedea 
lângă ferestră pe-un scaun şi cu piciorele lungite pe 
un alt scaun şi citea cu ochelarii pe nas într’o carte 
veche şi unsurosă.

— Unde sus?
— Sus, pe scara din stânga cum eşl in ogradă, 

me rog.
Aşa sa întîmplat că nici Madam Sura nu Y a cu

noscut după glas şi nu Va veclul pe Iţic Chioru nici 
Iţic Chîoru pe Madam Sura.

— Ce schimbare s’a făcut aici la dînşii ; salon sus, 
acolea jos nu sciü cine e, <Jice Madam Sura urcând 
scara.

Când ajunge sus iaca şi jupînésa Beila. Ghit Sabeş 
Beîla, Ghit Sabeş Sura, poftiţi pe colea în salon. Se
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a) i00 exemplare Omerînbno- 
rit, de Th. D Speranţă, operă 
în versuri si cu ilustraţii, preţul 
2 lei.

b) ;o sludil asupra Cronicari
lor Moldoveni din Secolul XVII 
din punctul de vedere al Umbel, 
metodei şi cugclârel. lucrare pre
miata de facultatea de litere din 
Bucureşti, al cărui cost c 5 iei 
exemplarul.

c) 1 >0 abonamente gratuite la 
revista «Ecoul Călătoriilor» al 
cărei abonament anual e de '•> lei

d) 1oo exemplare din conferinţa:

f) 0

BIUROE UNIVERSAL A, I. Niţeaifl. üglunl Brâiicoveaim, 103. Bucureşti
dor pentru a li satisfăcută, cererea trebue su lie însoţită şi de costul fasciculei 
şi d-- portul poştal în cas de cereri de desluşiri, alt-lel nu se réspunde. Fasci
culele plătite se trimit franco la domiciliu. Tutuior celor ce vor lacc 10abona
mente olâlite. li se ofer* un abonament uratis, afara de ultima fasciculă care o 
va plăti 50 bani spre a putea participa la premiu.
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deschide uşa. Poftiţi. Beîla remâne un moment a - 
fără. Ele intră.

Ghit Sabes dice Madame Sura, Ghit Şabes <Jic şi fe
tele mai încet şi se înşiră la uşă pe lângă Madam 
Sura, careprivesce şi la musafirii ce daü din cap res- 
punçlênd la Ghit Sabes şi la salonul care i se întinde 
înnamtea ochilor. Cameră mare, pătrată şi mobilată din 
nou- O garnitură întregă de mobilă roşie- Masă de mar
mură ; 1 bă la mijloc; oglindă mare aurită şi consolă de 
marmură albă, cu doue sfeşnice de argint. Un pia
nino de mahoTi, în fund ; o sofa mare cu perine bro
date şi un dulap cu argintării.

Musafirii sînt împrejurul mesei.
După ce privesce un moment Madam Sura dă mâna 

cu D) şi D-na Mendelsohn şi cu Madam Zindel de şi 
nu 'i cunôsce pe nici-unul şi apoî trece spre sofa şi 
vré să se aşeije în capetul despre uşă, dar parcă 'şi 
(jice in gând: adică în casă la ruda mea de ce nu m’aşi 
aşeda într'un loc mai bun? şi părăsind deci capetul so
falei înnaintézà de se aséçlà drept la mijlocul el. Ida şi 
Rifca după ce daü şi ele mâna se aşâqlă lângă dînsa-

Feïga a salutat numai şi s’a aşezat despre uşă pe 
un scaun de lângă sofa.

Felga aştepta ca Hala să le presinte la musafiri pen
tru că nu se cunosceaü nici cu unul. Haîa însă nu 
le-a presintat.

Madam Zmdel, brună, ca de vro 46 de anf, grosă 
de umple fotoliul, rotundă la faţă, cu nasul cocârjat 
asupra gurii, cu buzele mari şi cu doué bărbii stă beţ 
cu mânele pe braţele fotoliului şi încântată de persona 
ei ascultă cu un fel de îngaduélà binevoitôre pe Ma
dam Mendelsohn care povestesce de la Viena.

Madam Mendelsohn, grosă şi ea dar blondă şi cam 
de vro 30 de ani povestesce cura a fost la Viena la

17
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Operă şi a vëçlut pe Impëratul şi pe lmpëràtésa 
stătea numai ca de ici până colo departe de tmperâ- 
tésa; iar într'o çli Ta găsit pe Impëratul la Schonbrun 
luând cafea cu lapte.

— Da eu, çlice Madam Zindel scoţându-şl bărbiile 
înainte —drept să-ţî spun că m’am fost lehămetuit la 
Viena de-atâta operă şi Schonbrun şi Impàràtésâ şi 
Impërat l

Jupânésa Beila intrând se aşeqlă pe un scaun din 
spre sobă.

— Ba eu de Viena nu m'aşî sătura nici odată, çlice 
Madame Mendelsohn.

— Ba, da, <Jice Madam Zindel.
— Ba, da, adaugă Albertina.
— Dar Mademoiselle Albertina a fjst la Viena?
— Ba, nu, dar mi-a spus maman.
— Ve$î ce salon frumos, mamă, $ ice Ida cătră 

Madam Sura.
— Dacă au parale 1 rëspunde ea.
— Hala se duce de închide pianina.
— Aşa çlëü, $ice Madam Zindel, mai bine să ne 

cânte D-ra ceva la piano.
— Aşi Ba să cânte D-ra Albertina cjice Haîa.
In timpul acesta uşa se deschide şi se vede pe ju~ 

mëtate, pe la spate, cu mâna pe clanţa uşeî, un domn 
înnalt, îmbrăcat cu saco şi cu fes negru pe cap.

E jupênul Iţic, care strigă la o servitôre:
— Ba să te îea dracu pe tine. Ce, trebue numai de cât 

să se lină cine-va de tine să te dea cu nasul? Când veçlï că 
vin musafiri în salon şi scil că'! glod afară trebue să vil 
cu petica degrabă şi să ştergi pe jos, nu trebue lăsat 
să se usuce glodul (noroiul). Halde vino mai repede.

In salon d. Mendelsohn s’a sculat în picïôre, să'l 
primésca pe jupênul Iţic.
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Jupênul Itic, însă, după cât se vede aştâptă servi- 
tôrea în uşă.

Până să vină servitôrea maî vine cine-va de pe scară, 
vr’o treî dame şi doi domni, unul mai betrân şi altul 
mai tînêr.

Noiî musafiri intră în salon şi d-1 cel maî tînăr se 
apropie de jupênul Itic, dă mâna şi dice : Vê rog, 
domnu Morgenstern şi pe Madam Morgenstern să 
primiţi felicitările mele cele maî căldurose pentru lo
godna d-şoreî Clara.

— Cum?!.. Morgenstern ? 1.. Clara?!.. întrébà cu 
mirare Madam Sura ridicându-se de pe sofa şi apu
când spre jupânul Itic. Voi sîntetï Morgenstern?! 
Ptiu, bată-ve să vê bată !.. Dar cui, dracu, să'î vină 
în minte ! !.. Morgenstern ! !..

Un moment s’a făcut tăcere şi nimeni nu scia ce 
să ţlică, apoî felicitările s’aü urmat maî departe căci 
1n adevèr Itic Chîoru îşi schimbase acuma numele în 
Isac Morgenstern, iară Hala se numîa Clara şi era 
logodită, în absenţă, cu doctorul Iulius Horn pe care 
ea încă nu l cunoscea pentru că el nu venise încă de 
la Viena.

D. Morgenstern presintă acuma pe noii musafiri 
d. şi d-na Adelstein, pe d-na şi d-ra Olivenbaum şi 
pe tînerul Leopold Herman farmacist. Apoi aşeqlân- 
du-se pe un scaun începe :

— Eî, ce maî faceţi ? Ce mai çlicetï ?
— Tocmai, cjice d-1 Mendelsohn, era vorba ca dom- 

nişorele să cânte ceva la piano.
— Nu, (jice Madam Zindel, na fost vorba să cânte 

d-şorele, ci a fost vorba să cânte d-şora Clara.
— Apoi, çlice d-1 Morgenstern, să cânte că pentru 

ce a rupt pielea de pe mine şi am dat atâtea parale 
pe piano şi plătesc şi profesoră.

19
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Şi d-şora Clara adică Hala a trebuit să cânte.
— Haide, çlice Madam Bella, adică Madam Berta 

Morgenstern, haide dragă Claricu, haide şi cântă cân
tecul cela care pui mânele aşa una peste alta, să vadă 
şi d-lor cat e de frumos ?

Şi Clara a cântat o bucată din La Prière d’une 
Vièrge şi apoï Hora luï Popazu.

Şi Clara cânta şi Madam Morgenstern, adică jupê- 
nesa Bella parcă nu mai era pe pămînt, dădea din 
cap ca şi cum ar fi dansat şi făcea mereu din ochi 
când la unul când la altul să asculte ce frumos cântă 
Claricu.

— Ce e şi moda asta la omeni 1 çlice d-1 Morgen
stern. Să dai mulţime de parale să cumperi piano şi 
să plătesc! iar parale să te înveţe a cânta şi când câni! 
un filée l

— Cum flèc, çlice Madam Morgenstern.
— Iaca filée 1 Ce aista’! cântec?!.. Eu nu daü un 

lăutar pe-o sută de piane.
— Ba eü, drept să spun, sînCo mamă fericită. Trei 

lucruri am dorit în lumea asta : Să am un salon fru
mos, sciî elegant de tot, să'ml cânte fetiţa mea la piano, 
sà'mï fie sănătosă—şi să am un ginere doctor, sâ’mî 
tràéscà, şi mulţumesc lui D-çleü tote mi sau împlinit.

— Dar, me rog, dice Madam Sura, v aş întreba şi 
eü ceva. Adică de când v’aţî civilisât aşa tare? Adică 
dacă Hala s’a logodit cu un doctor apoi era grabă să 
cânte la piano Sàmbêta? Nu putea lăsa să cânte în 
altă ţii ?

— Dar nu face nimic, nu face nimic respund care 
de <:are.

— Pote să nu facă nimic, dice Sura, dar de ce sâ 
cânte Sămbeta ?

— Apoi eu, drept să spun, cjice jupenul Iţic nici
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nu maï sciu pe ce lume sînt, aşa m’aü zăpăcit d-lor. 
Până ce-oïü vedè logodnicul acela, doctorul acela, C3 
fel de chilipi o fi aici dumnîalor şi-au bătut joc de 
mine, m’au făcut să cheltuesc să me rup în coş.

Se aduce dulceţa.
Cea dintâiû căreia i se face cinste e Madam Oli

venbaum. Madam Olivenbaum e aristocrată mare şi 
domnişora Matilda Olivenbaum e grozav de îngrijită 
de toţi- Când vine sluga cu dulceţa pe-acolo deodată 
sare şi Madam Morgenstern şi Clara şi Dl. Mor
genstern ;

— Dă la D-ra Olivenbaum 1 Da la D-ra Oliven- 
baum 1 Dă la D-ra Olivenbaum !

S'aü adus apoi turtă dulce şi prăjituri în nisce co- 
şuleţe de argint. S’a adus şi vin.

Tută lumea a început să îea câte ceva din prăjituri 
şi toii stau de vorbă unii într’o parte, alţii în alta.

Feîga n'a luat nici apă nici dulceţă şi acuma vor- 
besce cu Toni fetiţa cea mai mică care s'a dus lângă 
dinsa.

D-ra Albertina stă de vorbă cu Clara şi nu slăbesce 
din ochi pe Toni căreia mereü îî strigă : Toni, mai 
înceţi N’autli, Toni? Toni lasă mâna 'n josl

D-şoreî Olivenbaum toţi îï îndésa prăjituri.
Madarn Morgenstern uîtându-se pe cine să mai pof- 

téscâ chémâ pe Toni de'ï mai dă prăjituri şi apoi dice 
către Feîga:

— Dar tu Feïghélâ nu îeî ceva, ha?
— Nu, nu ïéü, mersi.
— Da. de ce nu ïeï ? dice Clara. Aţi făcut şi voi 

prăjituri? !
Intr'un moment Feîghelă trece în odaea de-alâturea 

unde era uşa deschisă.
Fetele celelalte trec şi ele după dînsa.
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— Da bine, Haïa, tu te pregătescî de nuntă şi te 
logod^scï şi viï pe la noï şi nu ne spui nimica, c)ice 
Feïga.

— Apoï n’am spus pentru că n’am voit:să spun până 
ce n'o fi hotărît cu totul.

— Se ’nţelege, dice D-ra Olivenbaum*
— Al Dar ce-a fost cu logodna asia 1... Vai, când 

v’aş spune 1 rjice Clara.
— Çèü? 1
— Da. Că Doctorul Iulius Horn avea mai multe 

partide şi era aprope gata să isprăvescă, sa îea pe-o 
Domnişoră, fata unui bancher de aici şi când a vè^ut 
fotografia mea de-odată a rupt !!... Şi bancherul dădea 
zestre mult maî mare- Tata a spus că dă ban! gata 
şese mii de galbeni şi a ţinut aşa; iar bancherul îl 
dădea opt mii şi era gata să dea şi çlece mil, de gal
beni, şi el, Doctorul Horn, n’a vrut. Şi bancherul 
până acum încă tot maî trăgea nădejde, dar când 
î-am trimis cărţile de logodnă—că î-am trimis şi lui— 
cred că s’a liniştit. Şi să vedeţi ce’mî scrie el, D-rul !..

Aci D-ra Clara scote o scrisôre scrisă :în nemţesce, 
citesce o mare parte din ea şi accentuézà în deosebi 
vorbele: <nu pot sa die altă de cât ca privesc in 
*acéstâ lotograûe o frumusetâ râpitore si un chip 
«îngeresc ! /...»

— Ce-ar çlice D-ra... bancherului când ar citi rân
durile astea ? 1...

Apoî îndreptându-se cătră Feîga şi jucându-se cu 
scrisorea şi vînturànd'o de-un colţ :

— Eî, ce çlicï Feîga? Citesce-ne şi tu vro scrisore 
de la logodnicul téü. Onde e el ? La Paris ?

Feîga se uită odată drept în ochii Clarei şi nu dice 
nimic.
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— Dar de ce eşti aşa mâhnită întrébà D-ra Oli- 
venbaum pe Feîga.

— De, cum să fie? çlice Clara.
— Tu ce zestre aï Maţi Ido?
— Eu, de-acasă am cinci mii de galbeni, şi mătuşa 

îmi mai dă o mie, frate-meü cinci mii şi soră-mea şi 
ceilalţi care de care !...

— Apoî veçlï? Una ca tine şi ca mine, adecă noi 
astea-lalte care sîntem fete cu zestre, ce ne pasă. Cât 
sîntem la părinţi avem ce vrem ; când ne mărităm 
luăm pe cine vrem. Iaca pe mine câţi m’aü cerut 1 !..
Era un inginer, era un bancher, eraü vr'o doî arhitecţi, 

era un moşier, un farmacist şi eu am vrut să ïeü doc
tor şi un doctor mî-am ales. Aşa aï să faci şi D-ta, 
aşa o să facă şi D-şoara Albertina, de-aceea sîntem 
vesele, dar biéta Feïghéla de ce să fie veselă? Pentru 
c’o să'î dea zestre ş6pte-ţlecî şi doî de galbenî?

Aci Feïghéla se ridică de pe scaun, şi çlice: Las, 
dragă, că Dumnerleü portă de grijă la fie-care.

— Şi ce vreî să spuî cu asta, întrébà Clara.
— Vréü să spun că... nu cunoscî tu rota Jumiî.
— Aici nu se potrivesce rota lumiî.
— Ba se potrivesce la fie-care, că nimeni nu scie 

ce o să ajungă.
— Dar ce? acuma vé luaţî la cérta çlice D-şora 

Olivenbaum.
— E invidiosăjţlice Clara, lï pare rèü că ïeü un doctori
— Ba, me rog, ţineţi-1, nu sînt invidiosă de loc.
— A ! Uite duoé mirese care se cértà, dice D-şora 

Olivenbaum.
— Da de ce să se certe dice Albertina, că am au

dit că şi D-nia-eî se logodesce şi îea un băet bun !...
Din salon s’aude •

23
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— Claro, Claricu, ïau adă scrisôrea şi fotografia lui 
Dr. Horn.

Clara şi după dinsa D-ş6ra Olivenbaum şi Alber
tina trec în salon ; ïar Feighéla dice cătră sorâ-sa cea 
mică :

— Rifca, du-le şi spune mamei să mergem acasă că 
me dore capul, mî-e rèü-nu mai pot sta.

In salon toţi se uită la fotografia lui Dr. Horn, o 
portă din mână ’n mână şi clic că D-rul e ora fru
mos, forte frumos chiar şi saménà cu D-ra Clara.

Clara citesce scrisôrea şi accentueză şi mai apăsat 
cuvintele: «nu pot sâ clic altâ de cât câ privesc in 
acéstâ fotografie o frumusetâ râpitore şi un chip 
îngeresc*.

Jupânésa Bella, căreia i se muéserâ ochii de la
crimi, în timp ce Clara citesce scrisôrea, se uită sâ 
cilésca în ochii tuturor să vaçlâ cum le place şi ce die, 
şi când Clara isprăvesce, ea, ca şi cum n’ar fi fost ali
cit nimica, dice :

— Dar aî citit şi acolo unde dice el....?
— Ce? întrebă Clara, care se face câ nu pricepe.
— Acolo unde çlice el... cu îngeri şi cu frumuseţă-.d 
— Unde? Aice ? «Au pot sâ die alta de cat ca 

privesc in acésta fotografie o frumusetâ râpitore şi 
un chip îngeresc.

— Da, da, un chip îngeresc şi...? şi încă mai ce?.., 
înlréba jupènésa Bella.

— 0 frumusetâ î'âpitore şi un chip îngeresc re
petă Clara.

— Aşa da, închee, jupânésa Bella : un chip îngeresc 
şi o frumuseta râpitore, să’mî trăescă şi să’mî fie 
sanàtôsa, puicuţa mamei, şi să fie sănătos şi tata să’i 
dea parale s’o facă fericită.

Si toţi se grăbesc cu felicitări din Iote părţile şi ma-
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dam Morgenstern, adică jupènésa Beïla mulţumesce 
forte graţios felicitând la rândul eî ne madam Oli- 
venbaum şi pe Madam Zindel să'şî găsescă gineri după 
dorini a inimei. Iar d-1 Morgenstern umple paharele 
cu vin.

— Vai ! çlice Madam Morgenstern, fiind-că vorbim 
de astea, sciţi ce am auçlit de fata lui Faîbiş, de Taube?

— Dice că a scris cine-va de pe acolo, de la Focşani.
— Nu de la Focşani, întrerupe madam Adelştein, 

de la Odobescî.
— Ba. eu de la Focşani, aşa am audit ; aice că a 

scris cine-va de acolo că acei care a furat pe Taube 
a botezat’o şi s'a cununat cu dinsa.

— Apoi, de, rlice Madam Olivenbaum, ûe-care trage 
la viţa lui. Se vede că fata lui Faîbiş a fost din creş
tini ! Aci Madam i aîoiş e vinovată...

— Aş! dice Madam Zindel, asta nu se scie, nu e 
numai de càt adevêrat, că sciü că Madam Faîbiş e 
femee cuminte ; nu cred să fie de vină. Dar acolo la 
Faîbiş vine lume multă şi s'a găsit unul care a momit 
fata cu minciuni şi Iaca totul.

— Ba, da, da, adaugă Madam Olivenbaum, asta e 
lucru cunoscut şi sciut, ce să mal vorbim ! 1 Taube a 
fost numai rătăcită printre noi, dar nu era a nostră ; 
şi s'a dus indérét la legea eî.

In sfârşit cu una cu alta au stat de vorbă şi au 
petrecut pană sara, că a mai venit şi altă lume, cum 
se vine de se felicită pentru logodnă.

Ba între alţi! a venit şi nepotul lor, — adică al jupê- 
nese! Bella şi al jupêneseï Sure! cari erau surori — 
Albert Ştul, adică Aizic Strul care e un nebun şi ju- 
métate, şi a făcut atâtea comedii de a rêsturnat casa 
cu susa 'n jos. A cântat, a jucat şi a făcut şi pe cei
lalţi să jôce ; a jucat'o şi pe Madam Zindel. Când au
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eşit de acolo credeai că es de la nuntă aşa eraü de 
aburiţi.

Feïga, vêçlênd că Madam Sura nu vré să plece, a 
luat pe soră-sa Rifca şi a plecat mai nainte, çlicênd 
că o dore capul.

V

— Nu, nu, nu ! S'a isprăvit ; eü pe la Haïa nu me 
mai duc. La ce să mê duc ? S’o aud cum se laudă 
cu zestrea şi s'o véd cum se sucesce şi se fâţâe şi’şl 
arată inelele şi brateleta 91.

Tot-d'auna a fost aşa, tot-d’auna caută să se arăte 
grozavă Innaintea mea : ea să fie un fel de boeroîcă, o 
cuconă şi eü o slugă, ba încă mai rëü; pe lângă dînsa 
eu nu sînt nimică şi ea o prinţesă, o împerâtêsà, o dracu 
s'o îee. Şi D-ta, mamă, dupé ce o veqlî că şede şi se 
uită şi nu ne presintă la nimeni, D-ta încă te duci şi 
dai mâna cu omenii străini pe care nu’î cunosc!, cu 
.Madam Mendelsohn şi cu dînsul şi cu Madam Zin- 
del !!... Domne, feresce, Dômne 1

— Ian tac! tu, Feïghélâ, tu eşti nebună!!.. Ce-am 
perdut eü dacă am dat mâna ?1

— Dar ce-a! câştigat?!...
— Ma! întâïü, am dat mâna pentru că aşa se face: 

eând te 'ntâlneşt! cu cine-va trebue să da! mâna.
—* Dar să da! mâna cu străini pe care nu'! cu

nosc! ?!.
— De ce să nu daü şi cu străin! ? Când me duc 

şi daü mâna cu dînsul asta să chémà ca şi cum i-aşî 
^ice: să sciî că şi eü sînt ceva pe-aice, adică pot şi 
eü ceva aice ’n casa asta, sînt rudă cu stăpâni! case! 
nu sînt o slugă !

— Da, forte bine, numai ian să ’ntrebî pe Madam 
Zindel or! pe Mendelsohn să vedem aşa aü înţeles!..
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— In sfârşit eu n'am înveţat ca tine la pension, la 
maici, şi fac şi eü cum me duce capul.

— Se ’nţelege că D-ta aşa faci, dar eü pe la Haîa 
nu me mai duc, s’a isprăvit 1

Vorbind ast-fel Feîga stătea lângă feréstrâ şi cosea, 
avea de lucru de la o prăvălie. Madam Sura stătea 
dinnaintea focului şi gătîa mâncare pentru amedă.

Când să se aşeţle la masă Iacă şi Albert Stul, ne
potul Madam Surei, copilul unei surori a el care 
şede la Botoşani şi e veduvă.

— Sărut mâna mătuşă.
— Ce mal faci Alzic? Tot nebun?
— Tot, mătuşă. Printre atâţia cuminţi n’aî chip să 

trâescî, dacă nu’î fi nebun. Dar aţi mâncat ori aveţi 
de gând, că eu am venit să mănânc aici.

— Poftim, tocmai acuma mergem şi noi la masă, 
poftim.

— El, dar fetele ce mai fac? Ce mal çlicï tu Feî- 
ghéla ? Mirésà, ha ? Eu îl sciü pe Simon pe mirele têü. 
Bàét forte bun, forte detrébà şi strîngétor. Esta are 
să facă bani, o să verii 1 Nu-I aşa de deştept, nu-î în
veţat dar e harnic.

— Tréba lui, çlice Feîga.
— Cum tréba lui?!.. Ce ? Nu cum-va ţi-I ruşine? 

Faci pe mirésa ruşinosă ? Draga bădiel fată !.. Na, să 
te sérut. Am sèrutat şi eü o mirésà.

— Ian lasă-me ’n pace.
— Dar ce’I, mă Feïghélâ?!.. Ce? Tu eşti supărată? 

Ce al ?
— 0 întrebi ce are, ţlice Madam Sura, întréb o 

mal bine ce n are.
— Aş I N'are nimică 1 Nu-î aşa Feïghélâ ? Da vor- 

besce, brel Fii veselă. colo! Uite cum sînt eüîosutà- 
opt-rjecî de lei pe lună, încălzit şi luminat şi pentru

27
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partea mâncării liber, pot să mănânc cu stăpâni! dacă 
sînt cu e! la masă, or! pot să răbd, or! să me duc în 
târg să mănânc. Dar acum de-o bucata de vreme mî- 
ara luat grija, am găsit eü o combinaţie făină.

— Ce combinaţie, Intrébà Fe!ga.
— Eh ! 0 combinaţie... care nu voiü s’o spun.
— Iar vr’o porcărie de-ale tale. <^ice Madam Sura. 

Bine fac! că n’o spui.
— Aşa, pot s’o spun. Uite ce. Sara forte de multe 

or! se 'ntimplă să nu fiu acasă pe vremea când mă
nâncă d-lor, că sînt pe la mora, şi bucătăriţa nici 
odată nu’mî păstra mâncarea caldă şi cum trebue, aşa 
că n’o puteam mânca. I-am spus stăpânului şi el a 
çlis că nevasta î-a spus că bucătăriţa are după masă 
altă trébà şi n’o pôte pune să mai facă şi o adoua 
masă. Acuma însă lucrurile s’au schimbat pentru că 
a venit o bucătăriţă nouă care ;m! pàstréza mâncarea 
caldă şi până a doua çli.

— Şi tu te uîţî la o bucătăriţă la o slugă? 1
— ~oî ce să fac! mătuşă? Să mor! de fome? S’apol 

să nu’ţî închipui că’! o bucătăriţă aşa de rând!! 0- 
ho ! s'o veçlï ce fercheşă e şi curată şi tîneră ! 1

— Du-te la dracu 1 Sciam eü că trebuia să fie vr’o 
porcărie.

— A ! Stai ! Să lăsăm asta, să'ţî spun alt ceva. Me 
rog, mătuşă, d-ta a! fost pe la Fălticeni, cunoscî omeni 
de pe-acolo?

— Eî?
— Eî, cunosc! d-ta pe unul Marcu Leizeroe! ?
— Marcu Leïzerôeï? Nu Marcu Leïzerôeï, pôte 

Marcu Zelmănoeî?
— Nu, Marcu Leïzerôeï. Marcu Leïzerôeï acela avea 

o fată, fată mare şi forte frumosă şi le era dragă ca 
ochiî din cap. Maria, aşa o chema.
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— Şi a murit ?
— Nu. A. fugit cu un sergent de pompieri.
— Aï, aï, aï!... De cât să aï o fată de măritat mai 

bine... maï bine să vie môrtea să te strîngà de gàtl... 
Vedïl? Si domnişora mea, domnişora Feïga se supéra 
pe mine cà me grăbesc s'o mărit.

— Eu, nu sciü mamă, dice Feïga; nu sciü de ce 
d-ta câte le auçlï le daï tot pe capul meü !!

— Da ! D-ta nu sciï, dar eü sciü. Eu sciü că fata 
luï Faîbiş a făcut ruşinea părinţilor; eü sciü că chel
bosul cela de colo din cerdac tôtA çliua şede şi se uită 
încôce şi netezesce mâţa pe spate ; eü sciü că tu eştî 
o nebună şi mie îmî tremură inima ’n mine de frică 
şi de grijă. Si am să te mărit şi pace bună.

Eî, şi ce s'a făcut păcătosa ceea ?
— Ce să se facă 1 E la sergent acasă.
— La sergent ? !
— D’apoî ! Acum vr-o câte-va Ç e, am fost la ser

gent, că m'a invitat la dînsul la masă, şi am vêçlut’o 
şi eü. E forte nostimă.

— Şi tu te ducî încă la aşa măgar ? !.
— De ce să nu me duc, dacă mî-e prieten.
— Prieten. Si tu eştî tot ca dînsul ! Şi părinţii n'o 

caută ?
— Cum nu ! A fost tată-seu pe acolo, dar sergen

tul nu vré s’o dea înnapoî ; şi nicî ea nu vré să se 
ducă.

— Şi cum o să remână?l Cum?! Nu-î nici o drep
tate in ţara asta?!

— Ce dreptate să fiel Dreptate o fie1, dar vedică 
tată-seu nu vré să’şî caute dreptate pentru că nu vré 
să facă sgomot că H ruşine.

— Eu î-aş suci gâtul dac'ar fi a mea.
— Aş! Suci gâtul! Ba tatu-seu vré să intre la toc-
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mêla cu sergentul ca să ï-o dea înderêt Cam Maudit :că 
vrè să'l dea vr’o doue-çieci de galbeni sergentului.

După aceste vorbe Albert se apropie de 'Feigbéla.
— Ce stai tu aşa? Ha? Ce stai tu aşa? Ian spune 

drept: tu iubesc! pe cine-va, de aceea nu vrei să Iţe 
măriţi, ha? Spune drept. Pe cine iubesc!?,* Mătuşă, 
Feïghélà îubesce pe cineva.

— Ian fu.! de-acolea.
— Ce să fug? Tu iubesc! pe cineva 1
Are haz că me iubesc! pe minejj
— Ian du-te la dracu 1
— Ba, qleu, mătuşă, mi se pare că Feïgala mè' iu- 

besce pe minei Sci! ce? dă-mî-o mie.
— Ţie?l nu ţî-aş da nici sluga mea Cj Unu! ticălos 

ca tine să daü eü fata, s'o laş! adoua-<Ji?L
— Ba, nu, çleu; pe dînsa n’aş,lăsa-o.
A! ba sci! una mătuşă. A! veţlut acolo la moş Iţic 

pe tînerul cela farmacistul, Leopold Herman ?
— Da.!
— Uite tînerul acela mi se pare că^s’a^amorezat 

de Feîga.
— Ian fug! de-acolo cu minciunele tale.
— Ba, (^eu, fără şagă, mî-a spus mie cal place Feîga 

şi a ţlis că ar veni pe-aicî pe la d-ta dacă mu 'r; ve 
superaţî.

— Ce să ne superăm, dice Madam Sura, dacă vré 
să vină, poftescă : no! nu ne superăm pejţomeniî.cari 
vin la noi.

— Tocma! ţlicea^că Jo! sara e liber-şi poteisă vină.
— Să poftéscà, dacă vré, că şi la’no! Un casă'vine

lume destul de bună şi din aristocraţie 1
Acuma poftit! la masă.
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VI

Faîbiş a început să prindă la minte, îşi mărita fata, 
mărită pe Maica, să teme să nu păţescă şi cu asta cum 
a pălit’o cu cea maî mică Taubela. Destulă ruşine î-a 
făcut aceea că a fugit din casă şi încă a fugit cu un 
creştin-

Faîbiş mărită fata, şi nevasta lui jupenésa Lela, 
acuma de Hamân totă çliua a stat la bucătărie. Aşa 
e sărbătorea asta — Hamân, e sărbătore veselă: se mă
nâncă, se bé, se petrece. Hamân, e çliua când se ser- 
beză isbânda lui Mordechaî şi a Esthereî contra lui 
Aman. In acéstà c}\ se face şi un fel de prăjitură care 
se numesce pălăria lui Haman, un fel de prăjitură ro
tundă ca o pălărie, făcută din cocă şi cu ou, îar fun
dul pălărie! e umplut cu povidlă (majun). Si jupenésa 
Lela a făcut mulţime de prăjituri de tot felul, a um
plut vr’o câte-va tave cu vârf. Acuma pregàtes e să 
trimită încoce şi în colo la vr’o câte-va prietene.

Acopere o tavă cu un şervet curat, pune fel de fel 
de prăjituri si o sticlă cu vin roş şi o acopere pe de- 
• supra c’un alt şervet mai mare de spênçlurà coltu
rile în jos. Chémà bàétul din cârciumă şi'l dă tava.

— Ţine, Idei. Prinde cu améndoue mânele şi du-o 
aşa frumos la jupenesa Hana lui Moţi sin Ghidale, 
colo lângă cişmea. Aï înţeles?

— Da.
— Aşa, du-te şi se aduci tava îndèrèt.
Aci jupenesa Leîa a trimis şi o pâcalélâ, căci e prie

tenă bună cu jupenésa Hana. A trimis o prăjitură 
în loc de zahăr e presărată pede-asupra cu orez.care

Ce-o să maî rîdă de asta când s’o întâlni cu Hana! !
Jupenésa Leîa a poftit pe sara de Hamân şi vr’o 

câU-va dintre rude şţ prieteni. Fratele eî, Jacob Grim
So. 3 „FMghéla".
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era cel dintàïü poftit. Jacob Grün îï făcea cea mai 
mare cinste. Vorbïaü domnişoreie de dînsul de’şi lin
geau. buzele. Era şi bàét frumos, semêna leit cu jupe- 
nêsa, şi pe urmă era chiar în aristocratie; era con
tabil la bancherul^ Seidelmayer şi mâne poïmàne ban
cher şi el.

*
In sara de Hamân, tocmai când Jacob Grün se du

cea spre Faîbiş iată întâlneşce în stradă pe Leopold 
Herman.

— Buna sara, Herman; da'ncotro?
— Pe stradă, dar tu/?
— Şi eu pe stradă şi pe urmă mé duc la soră-mea 

m Hamân împreună. Mergi încolo la vale?
— Si la vale şi la dél unde vrei.
Amendoi întorc coltul de sus din strada Lâpuşnenu ? 

şi apucă spre Mitropolie.
Herman ar fi voit să se ducă undeva şi cu tôte a- 

cestea nu vré să se ducă acolo unde îi venia să se 
ducă.

Séptêmâna trecută ; Joi sara s'a fost dus, cu Albert 
Stul, acasă la Madam Sura şi a fost petrecut sara 
acolo. Aü luat céïü, s'aü jucat în cărţi concina şi ta
binetul şi au stat până pe la douê-spre-rjece césurï, şţ 
parcă ar fi vrut să mai stee, parcă n’ar fi voit să plece. 
Nu sciü cum i s'a părut lui Feïghéla, fata cea mai 
mare a Madam Surei că parcă nu se mai sătura să 
se uite la dînsa. Ce spunea ea, ce făcea, tôte eraü 
bune, tote eraü noüè şi nimerite, tôte eraü la locul lor, 
tote îi plàceaü lui şi nu se mai sătura s'o urmărescă 
încotro se întorcea. A fost vëçlut'o el în casă la lsac 
Morgenstern, încă de-atunci îi remăsese în minte mo
mentul în care şi-a întâlnit privirile cu ale ei. Avea 
o privire aşa de dulce şi de rugătore, şi în acelaş timp

si
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aşa de patrunçlëtôre că el, cum tocmai atunci felicita 
pe Morgenstern, îşi perdu într’un moment şirul 
biriî. Si acuma de când a fost la dînsa acasă î-a ră
mas în minte o privire a eî- Tocmai când eşîa el pe 
uşă, după ce şî-a luat buna-sara, aşa nu sciü cum 
s’a uitat la el, că lui nu-î mai ese din minte, parcă me
reu o vede uîtându-se la dînsul cum s’a uitat atunci; 
o vede uîtându-se aşa, cu o privire care parcă dice *• te 
duci ? Şi nôptea aceea totă nôptea a visat’o ; o visézà 
în tôte nopţile şi totă çiiua nu-î ese din gând. Şi s’ar 
duce mereü s’o maî vadă şi nu vré să se mai du ă, 
să teme să nu cumva să se amoriseze de ea. Si cu 
Iote acestea îî vine greü să nu se ducă. Iată chîar în 
astă sară, a trecut prin strada mare, prin capătul hu- 
dicïôreï pe unde şedea ea; şi s’a oprit ca vr’un sfert 
de cés pe-acolo ; A trecut odată la vale, s’a uitat în 
hudicîoră şi n’a vêçlut pe nimeni. Era cât p’acî să in
tre, dar a trecut înnainte- După ce a mers vr’o câţi
va paşî, s’a întors şi s’a uitat înnapoî, parcă aştepta 
s’o vadă eşind din hudicîoră orî venind de undeva să 
trăcă acasă. S’a întors apoî îndărăt, s’a uitat îar în 
hudicîoră. A maî mers vr’o câîî-va paşi şi îar s’a o- 
prit şi îar s’a uitat şi nu maî sciü de câte orî a tre
cut şi s’a oprit, când de-o parte, când de alta, până 
când s’a depărtat de acolo. Si aşa păţesce în fiecare 
sară : de câte orî trece pe-acolo trebue să stea să stră- 
juăscă la hudicîoră. Parcă nu se pôte despărţi de lo
cul cela. Si în fie-care sară trebue să trăcă pe acolo. 
Şi acuma îăr într'acolo se duce. Si cu tôte acestea n’ar 
fi vrut să se ducă- Iar când lacob Grün Ta îndemnat 
să mărgă la vale, parcă î-ar fi ridicat un bolovan din 
spate, s’a uşurat ore-cum; în mintea lui, tot păcatul 
cădea acum pe lacob Grün, că dacă nu era lacob 
Gain el nu s’ar maî fi dus. Şi acum el se duce, dar

33

vor-
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în gând se hotărăsce ca din ce tn ce să tréca mai rar 
pe acolo până ce va ajunge să nu mai trécâ de loc. 
Si dacă, din înttmplare va fi nevoit să trècâ, atunci 
va intorce capul şi se va uita în altă parte. Do ă nu-I 
un prost, un bàetoïü să se amoreseze aşa repede, să 
i se aprindă călcâele ca prin romane. El n'a citit ro
mane, el e om, are aprôpe douè çlecï şi doi de ani. 
El nu vrè să se amoriseze pentru că nu vré să se in
sère şi mai cu samă pentru că nu vré să îea o fată 
săracă. Părinţii lui pôte nu s’ar împrotivî, dar scar îm- 
protivi mătuşa lui, Madam Leïzarovicï. Madam Leï- 
zarovicï vré ca el să se însôre să ïea o fată cu zestre 
mare, măcar cu vr’o cinci mii de galbeni şi să‘I mal 
dea şi dînsa vr’o cinci mii ca să aibă vr’o çlece mii în cap 
să potă să deschidă o farmacie şi cu drogherie. Si mă
tuşa e forte hotărită, când apucă într’o parte, n’o în
torci, Dônme feresce. Et, ce te faci dacă te amorisezî 
şi ea nu vré să te lasă să te însori ? !

— Ei, acum...? întrébà Iabob Griin, oprindu-se din- 
naintea uşeî Iu! Faîbiş.

— Ce să fac? Petrecere bună, rèspunde Herman.
— Scil ce? Haï şi tu.
— A! Cum să merg? çlice Herman, care tocmai se 

gândia ca, dispărlindu-se de lacob Griin, să trécà pe la 
hudicïôra unde sta Feïghéla.

— Forte bine, mergem amêndoï. dor merg în casă 
la soră-mea. De îmbrăcat eşti îmbrăcat bine, ce mal 
vrei ? !

Herman umbla tot-d'auna îmbrăcat bine, dar acum 
de când fusese acasă la Feïghéla, când eşîa în oraş eşîa 
în tot-d'auna îmbrăcat ca de visită.

lacob Griin stărue mal mult şi Herman îşi (jice în 
gând :

— De cât să mă mai duc Iară să străjuesc pe la Hu-
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bine, incep chiar de pe acuma să me obicînuesc a nu 
me mai duce pe la hudicïôra.

— Haide, dar, să merg, dice Herman şi intră îm
preună cu lacob Grün.

FEIGHÉLA

Madam Sura a primit cu mare bucurie pe Herman 
când a venit el acolo cu Albert. I-ar fi plăcut să albă 
un ginere ca dînsul, dar, de, cine scie, Herman o fi 
căutând zestre ? Şi, pe urmă, dintre tinerii eştia, din 
clasa mal de sus, sînt unii ca şi creştinii, umblă nu
mai de învêrtesce capetele fetelor. Li se pare că le iu
besc, că nu şciu ce mai spun eh şi la urmă, nu sciü 
n'am vèçlut şi numai aud! că se însoră cu alta. Din 
acéstà pricină î-a şi çlis fetei:

— Ascultă, Feïghèlâ, tu sciî că nu se mănâncă tôte 
câte sboră. Fi! cu băgare de samă. Sînt fel de fel de 
omeni în lumea asta şi nu te poţi lua nici după hain i 
nici după vorba omului. Paza bună trece primejdia rea.

Feîga înţelegea ce spunea maică-sa, dar î-ar fi plă
cut grozav s'o îee un farmacist. Un farmacist e ca şi 
un doctor 1 ba câţi doctori sînt ca vai de capul lor, 
pe când farmacistul stă tot-deauna bine. Hala nu mai 
pote de bucurie cu doctor Horn şi Iar doctor Horn! 
Cine scie ce doctor o mal li şi doctorul Horn ! Doc
tor, Doctor, pană ce vine din străinătate şi după ce 
vine nu '1 chiamă nici dracu. Uite Goldenberg farma
cist şi Grünfeld doctor !1 dar ajunge Grünfeld cu nasul 
la Goldenberg?

Feîga ar fi voit grozav să afle ce gàndesce Herman 
• şi ce este în inima lui. Nu 'î da mana să se uite drept 

la dînsul dar îl urmărîa în tôte mişcările şi în tôte
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privirile. Ochii mai ales îï urmărîa. lï părea eï că prin 
ochi se pôte descoperi mai bine inima şi gândul omului.

La vedere Herman se arată un băet bun, plăcut la 
chip, vesel, curat la inimă, dar ore ar vré el să îea 

o fată fără zestre, şi mai nainte de tôte vrea el să se 
insère ori umblă şi el ca alţii, cum çlice mama, să în- 
vêrtêscà numai capetele fetelor?l Ori vrea numai să ’şi 
petrecă vremea?!... Nu sunt atâtî tineri care cu câte 
fete vorbesc la tôte le spun vorbe frumose şi le fac 
să crédà că se prăpădesc după ele şi când colo nici 
habar n'aü?l...

— Nu sciü ce vré orï ce gândesce Herman—dice 
ea cătră soră-sa Ida—dar aş vré cel puţin să se strice 
să nu se mai facă nimic cu Simon esta care vré să 
me îea acuma.

Intrând în casă la Faîbiş, Herman păşi pragul ca 
un triumfător. Iî părea bine că a început să \şî tae 
obiceiul de a mai umbla în préjma locului pe unde 
şedea Feîga. Pare că sub acèstà părere de bine se sim
ţea ridicându-se şi ceva părere de rêü, dar el căuta să 
o înăbuş0scă- Durerea se simte cu atât mal mult cu 
cât eşti singur, îşi çlicea el în gând, de aceea cel mal 
bun léc pentru a le vindeca de lipsa unui om este ca 
să fii între alţii mai mulţi. Sînt şi petrecerile bune la 
om că alt*fel de ce le-ar mai face omenii.

Cu aceste gânduri ca şi cum ar fi fost vindecat orî 
schimbat în alt om, Herman intră în casă spunènd 
chiar lui Iacob Grün o vorbă de glumă.

Iacob Grün îl presintă, îar el deodată rernâne lemn, 
a veţlut pe Feïghéla. A vëçlut pe Feïghéla şi a rêmas cu 
ochii la ea ca un copil vinovat. Se simte vinovat de 
cea mai mare vină, se simte vinovat că a pus gând
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viclén împotriva eï ! A încercat s’o uite, a încercat sa 
fugă de ea şi ea Ta descoperit 1 L’a descoperit şi’î 
spune din ochi că scie ce-a făcut el. Si el ce să dică? 
Cum să’şî capete ertare? Cum s'o împace? Un nod 
i-se ridică în gât şi îl ţine, pare că’l înnecă. Veselia 
cu care intrase în casă acuma s’a dus.

Feïghéla când îl vede deodată i-se pare că se’nşala, că 
nu e el. Nu se aştepta să 1 va$ă acolo. Se mai uită 
odată bine parcă vré să facă un pas spre dînsul şi 
o veselie neobicînuită îi umple sufletul : e el !

Herman dă mâna cu toţi ceî din casă şi Feigăid’a- 
bîa iî întinde mâna, parcă se sfiesce. Feîga însă fără 
a se gândi îî strânge mâna cu lăcomia ce-ţî deşteptă 
vederea unei persone de mult dorite.

E pe la orele opt şi jumătate. In casă e maî multă 
lume şi e şi Nathan Schwartz viitorul ginere, logod
nicul Malcăî, mare comerciant, cu prăvălie frumosă în 
strada Mare, firma: Fraţii Schwartz.

Câţi sînt în casă toţi sînt veseli. Cea mal mică vorbă 
e bine-venită şi toţi râd şi fac haz ca de cine scie ce.

Cu încetul bărbaţii s’aü ales de-o parte şi femeile 
de altă parte. Tinerii umblă când de-o parte când de 
alta, dar se încurcă mal ales pe lângă fete. Albert 
Ştul acuma vré să le convingă pe fete că le-ar şede 
mal bine dacă ar avea mustăţi.

— Atunci m’aşî însura şi eu, çlice el.
— Ba eü, çlice Nathan Schwartz, atuncea nu rn’aş 

însura de loc, mi s’ar părea că me ’nsor cu un băr
bat. Femeile sînt frumose aşa cum sînt.

Domnişora Fainberg se încércà însă a dovedi că 
bărbaţilor le-ar şede mal bine dacă n’ar avé mustăţi.

— Ce frtimuseţă e să aï mustăţi?! Pare că al fi 
un motan 1 ! Şi la ce sînt bune mustăţile ? La mâncat 
supă, ca să le moi în lingură?

37
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Bărbaţii vorbesc intre dinşi! despre împăraţi şi vor 
să scie care e cel mai puternic. Apoi se întrebă cum 
e mai bine, să fii supus turc ori supus austriac ? lacob 
Grün ca contabil de bancher e cel mai priceput în 
aceste lucruri de aceea mai mult el vorbesce.

Herman stă şi el între bărbaţi dar mai mult trage 
cu ochiul spre fete unde e Feïghéla, şi veçlênd’o pe 
ea veselă sa înveselit şi el.

Femeile vorbesc to te deodată.
Madam Holtzstein şi Madam Fainberg amêndoué 

grôse şi grase povestesc cât de greü aü fost bolnave:
— Şi me durea capul şi piciôrele şi manile şi şelele 

şi tot, şi ţipam, sciî cum ţipam ? ! dice madam Holtz
stein.

— Şi pe mine me dureaü piciôrele şi manele şi ca
pul şi ţipam.... 1

— Aş, ce ţipai 1 Ce te durea pe d-ta, Madam Fain
berg 1 Cum te durea pe d-ta nu era nimic ! Să ü vè- 
dut cum me durea pe mine, că ţipam de se auţlîa 
până peste druml

— Aş, dar eu cum ţipam că s’a fost speriét şi 
doctorul 1

— Dar la mine nu s’a speriét bietul d-rul Spritz şi 
a chemat numai decât de a făcut consult.

— Şi la mine nu era să facă consult ? Me rog, de 
ce vorbescî şi d-ta dacă nu sciî. Boia mea a fost în
tocmai, cum a fost bolnavă, nu lie-de o măsură ma
dam Hsrşcovicî care a murit !

— Aş ce se potrivesce boia madam Herşcovicî şi 
cu-a mea ? 1 Aceea a fost boia ?

Amêndoué aü fost bolnave şi fie-care a fost ma! réfi 
bolnavă decât cealaltă.

Madam Silber are patru copii, doue domnişore 
Rosa şi Rebeca şi doi mai mici. A venit cu toţi în
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astă sară şi cei mai mici sînt îmbrăcaţi în costume 
naţionale : bâétul e cu cămaşă largă, cu ilari, cu bràü 
roş şi cu pălărie négrà şi chiar stă cu pălăria pe cap. 
Fetiţa are cămaşă cu fluturi şi fotă negră şi e împle
tită cu codiţi pe după ureche. D-l Silber când a fost 
la Bucurescî a verjut pe Elisabeta Dômna îmbrăcată 
în costum naţional şi î-a plăcut aşa de mult că -î-a 
fjis madam Silber să le facă şi ea copiilor : pe fetiţă 
o chémà Raşel şi pe bâét Aron. Şi sunt aşa de de
ştepţi... ! Madam Silber tocmai vré să povestescă cât 
sînt de < eşteptî şi n’are chip de vr’o doue dame de 
lângă dînsa care aü şi ele copii şi ţin numai decât că 
şi aî lor sînt deştepţi.

Madam Gold povestesce ce bine trăesce şi ce mai 
de cadouri îî face bărbatul :

— Când am avut fetiţa cea dintàïü Saraûna, mï a 
adus barbatu-meu o bnţeletă şi un inel cu briliante, 
dar sciî ce briliante !...

— Ba, dice madam Zuker, mie mî-a adus inel şi 
cercei tot cu briliante.

— Vedî, ca şi mie, riice alta.
Şi tote vor. esc de cadouri, şi la tute le-aü adus bri

liante şi le pare reü că nu le vine in gând ceva maî 
scump de cât briliantele.

Madam Blat povestesce ceva maî încetişor, şi deodată 
tote cele care-o ascultă încep să rîdă în hohot! Ce e ?

— Auţjiţî ce face Madam Gabelman ? Sciţi că Ma
dame Gabelman se laudă mereu că e esonomă şi că 
la dînsa o rochie ţine câte patru cinci ani !...

— Eî, eî ? ! Ce face ?
— Ea în totdeauna când îşi face rochie, face doue 

rochii la fel ; dar cu totul la fel şi materia şi cusutul
to . C* iii .iriţi eï a spus. 8. dică are două rochiî 

la fel îmbracă odată una şi odată alta şi în loc să ţie
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una doï an! de cjile, amândouê ţin patru ani. Si băr- 
batu-sêü o laudă grozav că e economă şi scie să păs
treze bine.

Şi madam Rotenberg adică jupânésa Leïa cu chipul 
vesel şi plin de mulţumire, îmbrăcată cu un robe-de 
chambre cu coda lungă făcut din’un şal turcesc, trece 
când într’o parte când în alta printre musafir! îârînd 
cu multă demnitate coda pe care Aron copilaşul cel 
deştept al madam Silber o găsesce forte potrivită 
pentru călărie.

Numaî într’un singur moment s’a înnorat fruntea 
senină a Madam Leïa. Madame Silber în avîntul ce 
’ş! luase lăudându-ş! deşteptăcîunea copiilor se adresă 
si la Dumnîaeî s’o întrebe de fata care ’! fugise cu 
un creştin.

— Dar, (Jice ea me rog, să nu te super!, Madame 
Rotenberg, ma! sciţ! ceva despre Taube?

— Ce să sciü ?1 Nie! nu voiü să sciü, răspunde Leïa. 
Dar ar fi bine ca omeni!, care au fete, să nu rîdă, ci 
să se bată peste gură şi să qlică Domne feresce.

Până acuma s’a dat dulcăţă şi apă şi tot! aşa sînt 
prinşî la vorbă de nie! nu sciü când trece vremea.

Lumea este adunată în rândul de sus, d’asupra câr- 
ciumeî în odaea cea mare, un fel de salon în care se 
află însă şi un scrin, doue garderobe de nuc şi un pat 
de lemn, plin de aşternuturi, acoperit cu un macat 
lucrat de mână şi d’asupra înşirate în piciôre vr’o tre! 
perne brodate cu lână, de-o parte şi de alta, şi una 
cu mărgele în mijloc. Pe cele de pe margin! e brodat 
câte un papagal roş pe fondul negru; iar ve cea din 
mijloc, cu mărgele un leu cu och! albaştri!, pe-o cracă 
de trandafir.

După salon vine o altă cameră, apoi un antreu şi 
in sfârşit bucătăria.
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De-alungul tuturor odăilor se întinde un cerdac cu 
gîamurî, adică un glamlâc în care dă şi uşa de la an- 
treü şi o uşă din salon. In fundul gîamlâculuî, despre 
salon, este o lampă care luminézà şi gîamlâcul şi scara 
care vine în sus-

Un sunet de ţimbală face pe toţi cei din salon să
tacă-

— Lăutari? !
— Da răspunde Madam Rotenberg, aşa e Faîbiş, 

când vré el s'o facă apoi o face-
Eraü în adevăr lăutari pentru că nu mult după a- 

cordul timbale! încep să qlică un vals.
La sunetul valsului Albert numai de cât a înhăţat 

pe Maica, mirăsa, şi a început să danseze-
încă vr’o doi tineri îl imităză, dară dănţuitorii sînt 

nevoiţi să-şî întrerupă de-o cam-dată danţul- In odae, 
pe jos sînt aşternute covôre. Tinerii ;dănţuitorî pără
sesc un moment pe damele şi domnişorele cu care în
cepuseră a d ;nsa şi, pardon Madam Konig, pardon 
Madam Silber, pardon Madame Lelba, încep să tragă 
covorele de pe jos şi si le ducă pe uşă, unii în odaea 
de alăturea, alţii în cerdac.

Intr’o clipălă covorele s’aii scos, masa şi scaunele 
sunt date pe lângă păreţi odaea prefăcută în sală de 
dans şi perechile de dănţuitori ocolesc sala în sune
tul musiceî.

Albert e cel dintàiü cu d-ra Silber, Iacob Grün cu 
d-ra Dudei, Herman cu Felghălă, tînërul Sain cu Ma
dam Holtzstein.

După vals urméçlâ polca, apoi quadril, apoi Iar vals, 
apoi tot aşa până aprope de medul nopţii când uşa 
despre odaea de alăturea se deschide şi musafiri! ved 
întinsă o masă mare care Ie face cu ochiul.
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Madam Rotenberg poftesce pe musafiri sa trécà 
alăturea. «

Tinerii cavaleri conduc la lraţ pe dame şi d-şore 
iară domnn vin în urmă. Albert Slul aşăţlă pe toţi la 
locuri. Pe Schwartz îl asaçlà lângă d-şora Maica, pe 
Herman lângă Feïghéla, iar el qlice :

— Cine vié să trăăscă bine să se aşeqle lângă 
gazdă 1 Eu staü lângă Madam Rotenberg.

Masa e încărcată cu mâncările cele mai gustôse ; 
pesce dulce — caras (cărăcudă), ştîucă umplută, crap 
prăjit, friptură de gâscă, pilaf de puîu, castraveţi mu
raţi saladă şi saladă de vardă roşă, strudel cu im re, 
torturi, turtă dulce şi apoi felurite compoturi, şi vin 
clin pimniţa lui Faîbiş, că doră unul e F. îbiş.

Tot! mănâncă cu mare poftă. Bărbaţii laudă vinul 
şi femeile prăjiturile şi dulciurile*

— Me rog, Madam Rotemberg dar cine ţî-a gătit 
aşa bine?

— Hei, cine 1 Am avui pe Hana !
— Care ? Hana bătrâna !
— D’apoi*
— Me miram eü 1 Am avut'o şi eü când am mă

ritat pe Maria. Forte bine gătesce. 0 să te rog, dacă 
eşti aşa de bună să mî-o trimiţi la soră-mea că are 
de făcut şi ea nisce prăjituri de vr’o cinci ocă de za
hăr, pentru cumetrie,

Me rog, Madam Faîbiş, dar grăsime de unde ai 
cumpărat ?

— A 1 Madam Silber, eü tot-d’auna am pentru gă
tit bucate, untura de gâscă cea mai bună, pentru că 
eü singură îmi îngraş gâsce.

Toţi mănâncă şi vorbesc, fie-care cu cei de lângă el.
Herman vorbesce cu Feiga. Lui îî place forte mult 

teatrul, mai ales opera: totă érna a fost la operă, l-a
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povestit Feigăi până acuma Curierul de Lion, şi Cinei- 
Cinei al lui Alexandri. Acuma Feiga îi povestesce. Si 
eî iî place forte mult teatrul, dar a fost numai odată 
anul esta şi a vëçlut piesa : A pacî Iar a pad, forte 
frumosă. Se făcea că era o fată pe care volaü s’o mă
rite după un habotnic şi fata nu voia pentru că ea 
îubîa pc un tinër de 0ştîa-l'alţî mai civilisât! şi vrea 
să'l lea.

Din pricina asta habotnicilor le era ciudă pe tînă- 
rul esta şi când se duce el odată după treburi în străi
nătate, la Lipsea, ei scot vorbă că el s’a botezat şi s’a 
şi însurat cu o nemţoică. Şi atunce familia lui numai 
de cât s’a pus la pămînt să plângă ca după mort.

Când vine el din străinătate şi se duce acasă toţi îl 
alungă şi’i strigă mişimăt *) şi nici nu vor să vorbésca 
cu dînsuh Şi tatăl fetei çlice că nici nu vré să aurlă de el, 
şi’i spune şi fetei să nu mai pomenéscà de el.

Du pă asta se întimplă însă că tatăl fetei se duce şi el în 
străinătate. Atunci tînërul face să le vie o scrisôre de la un 
rabin că tatăl fetei a murit. Şi toţi se pun atunci iar 
la pămînt ca după mort. După aceea când se ’ntôrce 
el din străinătate, se întîmplă de ajunge acasă nôptea. 
Bate la u ă, îl întrébâ cine’i şi când spune că e el 
toţi încep să tjică rugăciune pentru morţi — Kadeş — 
îi închid uşa şi fug de dînsul. După asta s'a împëcat 
cu tînërul şi i-a dat fata.

Mai încolo Madam Sura se plânge că érna asta aü 
fost forte scumpe lemnele şi gâscele.

Madam Fainberg se plânge că nu scie ce să mai 
gâtéscà de mâncare, că trebue să mai schimbi din când 
în când că nu poli s’o duci numai în supă, rasol şi 
compot, supă rasol şi compot !

43
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Când ajunge la friptură, Albert ïea un pahar şi?se 
ridică în picïôre -

Domnilor şi Dômnelor,
In anul acesta ca şi în anul trecut, me simt forte 

fericit că ine aflu în mijlocul D-vostre. Aduc felicită
rile mele cele mal sincere domnişorelor cari sunt lo
godite şi în deosebi domnişoreî Maica Rotenberg*! 
Sîntem cu toţii încântaţi de acésta şi sînt convins că 
mal curând ori mai îârçliü D-şâra Maica trebue să 
facă acest pas, pentru că acesta este aşa zicând sco
pul principal al vieţii, de aceea trebue să-l facă, după 
cum se çlice : mai bine târçliü de cât nici o*dată. Do
resc la toţi an bun şi cu noroc, şi la anul viitor să 
fie logodite şi cele-l’alte domnişore şi chiar şi mări
tate. Ridic dară acest tost în sănătatea D-vôstre, şi 
prin urmare trăâscă Faîbiş-

— Bravo, bravo 1 strigă câţi-va bătând în palme, şi a- 
runcând în el cu câte un mer sau cu câte o portocală. 
Unul mai de aprôpe îî trage un pumn.

— Dă şi pentru mine, strigă altul că ţî-oiii da în- 
dèrêt.

— Să dea D-çleü un an bun şi cu noroc şi ţie să 'tI 
.dea D-<Jeu minte!

— Dar ce eştî tu, mă? Yodă?l...
— A! Vi-I necaz că v'am apucat înainte, rêspunde 

Albert, apoi începe a se uita în lungul meeeî pare că 
ar fi căutat ceva.

— Me rog, dar brânză nu este pe aice?!...
-- Ce brânză, me?... Brânză după carne?

Haîm Davidovicî.
— Ce, d-ta mânăncî brânză după carne?!... intrâbă 

madam Hirsch.
— < um să nu mănânc ? 1

çlice!



No. 4. 10 BANI No. 4.

©
o33* r "T*că « ^ "S--- '! H h

V că

J pj

JL ci

«
GT
ci
O ©

i-i
C3--
o1- < Sc> R O M A Nv. •-h

© >
căci

c2 oDE -n
© ©

s-t7i ri'r z-T H. D. SPERANTIA că

O ci
>
C- ◄—

Mcă
o ssa-ij« oMS*-=

m
că

—4
0m*

©

>©
că

«h o
j-j
M

Editura « Biuronlui Universali A. I. NIŢEANU 
103. — Splaiul Brâncoveanu. — 103-

Cupon Xo. 4
FEIlïHÉLAToţi cititorii pri

mesc urw, premiu



AViS IMPORTANT
«FEIGHELA» este numele eroinei acestui roman.
«FEIGHELA» eroina romanului este o ţinură evreica. 
«FEIGHELA» este un roman din viaţa evreilor din România. 
Romanul FEIGHELA apare în fascicule în lie-care .Iot, cu timpul 

însă va apare poate de doué ort pe săptămână; lie-care fasciculă 
conţine o ilustraţie şi 14 pagini de text ; Preţul unei fascicule e de 
10 bani. Se mencioneaza că afară de fascicula Icare se dă gratis 
Ia cerere, toate cele-l'alte fascicule, nu se vor remite dacă ce
rerea nu va fi însoţită şi de cost. Se fac însă şi abonamente pe 
un "No. de fascicule determinate de ex. 10, 20, 30 fascicule etc P en- 
tru ca cititorii' să poatăfi avantajaţt, am propus a le oferi prin tra
gere la sorţi câte un premiü consistând din următoarele objecte:

Organisarea stăreî sociale şi 
misiunea statului român, al 
cărui cost c 1 leu exemplarul. 

e) Un ceasornic dc aur.
0 o
g) 20 bilele do loterie diu ţară 

cu care se poate câştiga ţecl de 
mil de lei.

h) 1 Bicicletă
i) 1 Maşină de Cusut
j) 50 dc brăţări pentru dame
k) 50 perechi cercel
l) 100 ace de cravată
m) 100 cravale bărbăteşti
n) Mal mulle tablouri.

Pentru ca cititorii să poată concura la aceste premii vor detaşa 
şi păstra toate cupoanele de la No. 1 până la linele romanului; 
fascicula ultimă insă va costa 50 bani în loc de 10 bani\ căci 
numai această deosebire de preţ dă dreptul la premiu.

La terminarea romanului cititorii vor trimite pe adresa edito
rului toate cupoanele şi va primi în schimb un Bon de premiu 
gratuit. Acest Bon va fi numerotat şi semnat de editor, căci cu 
el cititorul romanului va putea să câştige un premiu mic sau mare.

Tragerea va fi aranjată de editor, şi se va efectua în faţa tu- 
tulor persoanelor ce vor voi a lua parte căci diua şi locul tra
gere! se va fixa imediat după primirea tululor cupoanelor şi se 
va aduce la cunoştinţa tutulor atât prin scrisori adresate con
curenţilor cât şi prin avise speciale date în revista «Ecoul Călă
toriilor». In nici un cas, dupe primirea tutulor cupoanelor, tra
gerea nu se va amâna, iar objectele se vor elibera câştigătorului 
imediat dupâ tragere, în schimbul bonului de premiu. Objectele 
se pot trimite şi prin poştă, dar portul trebue suportat de câşti
gător. Ori ce câştig, nereclamat în termen de trei luni, de la 
publicarea listei numerilor câştigătoare prin revista cEcoul Că
lătoriilor» rëmân în profitul acestei reviste.

Orl-ce cerere de fascicule şi ori-ce desluşiri să se ciară de la

a) 100 exemplare Omer întine
rit, de Th. D. Speranţă, operă 
în versuri şi cu ilustraţii, preţul 
2 lei.

b) şo sludil asupra Cronicari
lor Moldoveni din Secolul XVII 
din punctul dc vedere al Umbel, 
metodei şi cugelărcl, lucrare pre
mială de facultatea de litere din 
Bucureşti, al carul cosi c 5 lei 
exemplarul.

c) 150 abonamente gratuite la 
revista «Ecoul Călătorii.or» al 
cărei abonament anual e de 5 lei

d) 100 exemplare din conferinţa:

dc argint

BIUROUL UNIVERSAL A. I. Niteaun. Splaiul Brâacorauii, 103. Bucureşti
dor pentru a fi satisfăcuta, cererea trebue bă lie însoţită şi de costul fasciculei 
şi de portul poştal în ras dc cereri dc desluşiri, alt-fcl nu sc răspunde. Fasci
culele plătite se trimit franco la domiciliu. Tutulor celor ce vor lace 10abona
mente plătite, ti se oferă un abonament gratis, afară de ultima fasciculă care o 
va plăti 50 bani spre a putea participa la premiu.
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— Dar D-ta nu sciï că nu se cade să mănânci brânză 
după carne ?

— Ba sciü, dar sciü că 'î prostie ! Să mănânci 
brânză ’ntâïü şi pe urmă carne se potell; îar carne 
înlâïü şi pe urmă brânză, nuli... In pântece nu tot se

Întâlnesc ? !
— Se schimbă lumea pe di ce merge, ţlice lancu 

Roşu, umplându-şî paharul.
— Da, adaugă madam Altman, cine scie dacă co

piii noştri or mai l.iné lege* aşa cum am apucat’o 
noi de la părinţi !!..

— Heï, e greü să fiï evreü curat ! închee Madam 
Hirsch.

45

Masa e isprăvită. Damele şi domnişorele nu mai 
mănâncă. Bărbaţii fumézà şi aü început să’î dea cu 
vinul • dar Albert ar mai vré ceva :

— Madame Rotenberg, brânză nu vrei să daî ; a- 
luncl să te rog altă-ceva. Aï D-ta ceva bun.

— Ce ? Dragă Albert.
— Dar daî ?
— Cum nu-
— Eî, atunci, sciü că aï bune, şi încă forte bune; 

dă-ne nisce mere murate.
La vorba de mere murate toţî isbucnesc în hohot 

de rîs; iar Madam Rotenberg, nu sciü ce face, ce 
drege, că acuş se aduc pe masă vr'o câte-va farfurii 
cu mere murate.

— Mere murate I Mere murate 1 strigă to{î ri- 
ijênd, dar în acelaş timp întinçlênd mâna să îea. In 
câte-va minute parcă n’aü mai fost mere murate.

4No. 4 „FelgheU".
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Lăutarii încep să cânte un vals.
— Brăul, strigă Albert, şi luând pe tînerul Solomo- 

nică de umer începe a juca brăul şi jucând trec în 
odaea cea-l’altă.

Se începe iar dansul.
Lumea se împarte în amêndoué odăile. Bărbaţii ră

mân acolo unde e masa, pe lângă sticlele cu vin, iar 
damele şi tineretul trec dincolo, la dans. Uşile însă 
rămân deschise şi Albert reuşesce din când în când 
să adune lumea la un loc, când se isprăvesce câte-un 
fel de dans. Odată a făcut scamatorii : a umplut o 
pălărie de ruble, pe care le prindea de prin aer ; a 
tăăt o batistă şi a lipit’o la loc; a făcut să trăcă o 
rublă prin masă, şi a scos din nasul iui D-l Altman 
câtă ţi î cartofa.

Odată a cântat : Es war ein mal ein Kleiner maim. 
Odată s'a îmbrăcat femeesce- Odată şha pus o perină 
în spate şi una la pântece, s’a făcut ghebos, si a cân
tat bucăţi nemţesc!.

Pe la patru căsur! dimineţa era cel mai mare joc : 
jucaü brâul1). D-l Faîbiş era în frunte şi ceîTalţî toţi 
după dînsul. Treceau din odaea mare in odaea cea- 
l’altă, pe lângă masă, apoi în antreu, apoi în cerdac 
si iar în odaea mare şi tot aşa. D. Faîbş nu ma! pu
tea de bucurie că era socru mare.

Herman în tot timpul a fost dansat cu Feîga. 
Acuma simte că el fără dînsa nu mai pote trăi, el o 
îubesce şi dacă o îubesce trebue s’o îea. Şi de ce nu 
î-ar spune şi eî? Şi de ce nu î-ar spune in astă sară? 
Şi de ce nu î-ar spune chiar acuma?!

Acuma toamaî e timpul când pote vorbi cu dînsa

i) Serba.
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în totă voea. Uite colo, unii dormiteză, alţii vorbesc 
şi ei, şi habar n’aü de ce mai fac alţii. In adevër că
sătoria e lucru mare şi serios şi pote ar fi mai bine 
dacă s’ar mai gândi, dar poţi să te ţii? Cum şed6 el 
acum cu dênsa şi a cuprins’o de mijloc; cum o ţine 
aprôpe de el şi o simte caldă lângă densul, cum să 
se despartă de ea, fără să’i spună că o îubesce? Şi 
cum să nu'î spună când pare că şi ea aştâptă?

— Me rog, aş vré să te 'ntreb ceva.
— Orî-ce.
— Ceva forte serios.
— Cu-atâta mal bine-
— Dar nu te superi ?
— De loc.
— Dar îmi rêspunçli?
— Cum ou, numai dacă sciü.
Acestea le vorbesc eî plimbându-se prm cerdacul cel 

cu gîamurî unde acuma nu mai era nimeni, iar fri
gul nu se mai simte.

Merg o bucată aşa tăcutî fără să ţlică nici un cu- 
vînt şi se oprise tocmai în fundul cerdacului.

— Iată ce este, începe el, privind’o în faţă. Eü sciü 
că D-ta eşti logodită.

— Nu sînt logodită.
— Bine nu eşti încă, dar...
— Ba nici n'o să fiü cu-acela
— E vrun altul ?
— Ba, nu e nimeni, eu nu sciü.
— Eî iată ce e : eü te iubesc şi voïü să te ïéü- Ce 

çlicï? Se pôte?
Feîga roşesce deodată, se uită în pămînt şi nu rës- 

punde. El aştâptă un moment apoi o privesce. Din 
ochii ei alunecă o lacrimă.
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Lui i-se face ôre-cum milă, i-se pare că a atins’o, că 
i-a făcut rëü. Mai bine nu ’ï vorbïa acuma de asta.

Dar chipul eï nu se arată nemulţumit.
— Ce jjicl ? Se pote ? repetă el apropiind braţul cu 

sfielă de mijlocul eî.
— Da, rëspunde ea încet; îngălbenesce, lacrimile o 

podidesc mai tare şi cu grabă îşi apropie batista de 
ochi.

— Da? repetă el întrebător, apropiind’o de dansul 
şi sărutând’o pe frunte. Ce bine ’mî parei Dar plângi?!

— Nu, rëspunde ea tremurând şi zimbind tot odată, 
nu plâng dar aşa mî-a venit.... nu sciü de ce.

— Vré să çlicâ de-acuma eşti a mea? închee el să
rutând’o.

— Să mergem înëuntru- Dacă ne-o fi zărit cineva ?
— Puţin îmi pasă 1 Strigând’o lângă dînsul apucă 

spre uşă.

In casă acuma se dăduseră iar cafele negre-
— 0 cafea ferbinte pe vremea asta prinde forte bine, 

mai ales ceva mai amară-
— Da, îţi mai deschide gustul la un pahar de vin.
Cu tôte cafelele negre însă lumea se îmbracă şi în

cheind câte ca cu un «a ghiten Pirîm» plecă.
— Grozav mi s’a mai uscat gâtul çlice Albert îm

brăcând paltonul.
Herman plecă împreună cu Madam Sura şi cu fetele: 

çlice că are acelaş drum. Albert merge cu eî.
Piifca şi cu Ida aü apucat înnainte. Albert a luat la 

braţ pe mătuşa Sura şi aü luat’o pe trotuar în partea 
despre părete- Feîga şi cu Herman merg în rând cu 
eî, însă Herman pe la margine.
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E întuneric de nu se vede mâna, tocmai de aceea 
şi Herman o pote tine de mână pe Feïghéla.

Din când în când o cuprinde de mijloc şi aşa o strînge 
şi o apropie de el că o ridică pe sus.

Se apropie de hudicîoră*
Ce păcat că drumul li 'Ï aşa de scurt.
Ajung la hudicîoră.
— La cine e ch .ea, fetelor ?
— La mine, mamă, răspunde Ida.
— Du-te înnainte, dragă, şi aprinde luminarea.
Prin hudicîoră Herman şi cu Feïghéla rèmân ceî din 

urmă-
Ce fericit e Herman că hudicîoră e aşa de îngustă 

păcat că nu e maî lungă.
Au ajuns la uşă, dar Ida nu pote deschide.
— Lasă-me pe mine să deschid, rjice Madam Sura 

apropiindu-se de uşă.
Ce moment dureros pentru Herman. După ce a ve

nit până acuma alăturea de Feïghéla acum să se în- 
torcă singur ! Se opresce decî cu dînsa jos lângă târ- 
nat, parcă pentru a'î çlice adio şi voind s’o privéscà în 
faţă îî simte suflarea eî ca ceva a prôspêt şi cu un mi
ros pare că a morcov crud, aşa de plăcut că fără să 
se gândéscâ o apropie de el şi o sărută cu atâta lă
comie pare că ar voi s’o sorbă şi să ttu maî remână 
nimic de care să se despartă.

Uşa e deschisă şi fetele aü aprins luminarea.
— Poftim înneuntru, domnu Herman, çlice Madam

Sura.
— Vino să maî facem o ţigară, adaogă Albert.



50 TH. D. SPERANTIA

VII

— Ce însurat ? 1 Ce vorbescï tu, <Jice tatăl lui Her
man, cătră fiul sëü. Tu eşti de însurat? Vus? Die 
mişighener !... Un copil acolo, n’a apucat să deschidă 
ochii în lume şi au^i, să se însôre ! !..

Tatăl lui Hermăn e bijutier. Pe când fiul sëü Leo
pold îï vorbesce, el stă la bïuroü şi îşi face socoteli în 
condici.

— Bine, tată dar alţii s’au însurat şi mal tineri de
cât mine.

— Alţii pot să facă ce vor, alţii pot să se şi spîn- 
çlure, nu voïü să sciü, nu më interesézà ce fac alţii, 
eü vorbesc de tine, nu de alţii. Nici nu şî-a făcut o 
carieră, nici nu şî-a isprăvit studiile, poftim să se în
sôre ! 1 Si cu cine ? Cu o biată fată acolo, de pe la ma
hala, săracă, prostă

— Ba, asta nu e adevërat, şi îmi pare rëü că d-ta 
te grăbescî să vorbescî de dînsa fără s’o cunosc!.

— Çëü ?..
— Apoi da, că nu e prostă cum cjicî d-ta. N’are bani 

adică n’aü zestre, dar a învëtat cu fete d’ale celor mai 
bogaţi, scie nemţesce, scie franţuzeşte, nu se pôte çlice 
că e o prostă!

— Va să çlicà nu e o prostă dar e din omeni de
• • •

rând.
— Da, la d-ta se chémà ômenï de rând acei care 

n’aü parale, sciü eü.
— Apoï chîar aşa.
— Bine, dar aşa cum e, mie îm! place. Cred că am 

şi eü atâta drept, să ’mî aleg femeea pe care voïü
u f ws o îeu.
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— Potï să faci ce vrei dar eu nu voïü să sciü. Şi 
să te vëd ce o çlice maică-ta şi mătuşi-ta.

— Me rog cu D-lor oïü vorbi eu, acuma e vorba 
să vrei D-ta.

— Eu nici nu void să sciü*
— Ba eu te rog să vrei, adecă te rog să te gân

desc! că lucrurile nu sînt aşa cum ţi se par D-tale, 
saü cum le !e! D-ta.

Did că nu mî-am făcut cariera şi nu mî-am ispră
vit studiile. Dar cine me împiedecă să mi le isprăvesc? 
< e mai am de făcut? Am de făcut do! an! la univer
sitate la Bucuresc! şi apoi să trec licenţa. Ef bine eü 
cred că fiind însurat voïü face studiile încă mai bine 
şi voiü lucra cu rna! multă seriositate. Căcî allă-ceva 
e un om însurat care îşi are casa lui, şi altă-ceva un 
baét ne însurat pe care îl ispitesc fel de fel de distrac
ţii şi îl fac să 'ş! pérdà vremea.

— Da, da, însurat fac! studiile cu ma! multă serio
sitate, când îî ma! avè vrun copil saü doi. şi ţi-o maî

Şi e' asta bolnavă şi tu nu ’! avé de cheltuélà... o 
să veçlï încă cu ce seriositate.

— Bine, aşa dacă vrem să ne închipuim fel de fel 
de prăpăstii şi să ne temem de bolovanul de pe horn 
care pole într'o pi să c?pă peste capul copilului care

nu s'a născut...
— In sfârşit eü nu voïü să mai vorbesc şi nici nu 

voïü să aud.
— Bine. D ta vreî să ’ţ! fac! gustul să nu 'mî dai 

consimţimintul, dareü, or! cum o fi, tot o s'o ïéü.
— Aşa? Eşî afară. Mişighin f).
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D-l Herman, tatăl lui Leopold, nu e ora căruia 
să’î placă a vorbi mult. Nici cu muştereiî în prăvălie 
nu se tocmesce: face preţul care 'î convene şi după 
aceea sănătate, vorba multă sărăcie, de şi adese ori el 
perde din pricină că nu vorbesce mai mult sau nu stă 
mult la tocméla. Muştereul când se tocmesce şi scote 
un preţ mai mic se simte de doue ori mulţumit: e 
mulţumit din punct de vedere economic, dar e mult 
mai mulţumit din punct de vedere imoral, iî pare bine 
că a eşit ore-cum învingător, se bucură că îşi simte 
valôrea personală. Şi D-l Herman, ca [şi muştereiî ţine 
şi el forte mult ia ast-fel de mulţumire, iî place să 
vad;: că remâne pe a lui şi că omenii îl cred pe cu- 
vînt. Acesta este şi motivul care îl face să curme scurt 
vorba cu fiu-seü Leopold. Apoi vorbind cu D-na I larman:

— Au<Ji, fecïoru-tèü, Leopold, că vré să se ’nsore.
— Sciü, şi ce î-aî dis?
— L’am dat afară.
— Aşa i-se cade. Auçlî, om de însurat ! 

cu o cusătoriţă!
— E nebun! Dacă m'aş potrivi la Iote prostiile lui.
— 0 să umble sbârnâind vr o câteva ţlile până î-or 

trece gărgăunii şi pe urmă o să-mî spună că am avut 
dreptate. Copil prost.

Şi încă

Tata socôte că asta e o copilărie, îşi çlice în gând 
tînérul Herman stând în farmacie şi Jâcend nisce pi
lule. Tata crede că sînt tot copil şi me ţin de flécurï. 
Si mama se îea după dinsul şi dice cum cjice D-luî, 
îî ţine hangull D-luî nu crede căe lucru serios! Si ce 
mai serios să fie când am vorbit cu fata, am vorbit 
cu mama fetei?!... Si mătuşa ce 'mî dice?! Hei, dragă
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Leopold, tatà-tèü are dreptate, el e om cuminte*, el 
scie mai bine de cât tine şi de cât mine lucrurile as
tea. Dacă ar vede el că ceea-ce vrei să faci e bine, 
cred! tu că el te-ar împedeca? Socoti tu că ar vré el 
să ’[î facă rèü?l... Lasă-ţi şi tu gândurile astea şi cau- 
tă-ţî de trebă şi isprăvesce'U studiile şi fâ-ţî o carieră 
şi atunci o să verjl că nu o sa se mai împrotivéscà 
nici tată-teu, nici maîcă-ta ni ci nimeni. Şi eü voïü fi 
cea dintâiü care te voïü ajuta. Ce te temi că nu’I mal 
găsi fete?!-.. Fete, slavă lui D-rJeu. O să întâlnesc! a- 
tâtea fete frumôse şi de condiţie că n’o să sciî pe care 
s'o alegi 1 Uite chiar eü me prind să ’t* găsesc atâtea 
fete că tu numai să stai să ’\î alegi. Aşa 'mî vorbesce 
mătuşa. Că ea nu vré să se amestece, că ea e de pă
rerea tatei şi a mamei 1 Ce sînt şi femeilea astea! Nu 
te pot ajuta la nimică, n’aü nici o iniţiativă! A çlis 
tata aşa, aşa çlie şi ele ! A apucat una înnainte merg 
tôte după dînsa, ca oile, ori mal bine ca gâscele!!... 
Dar ce me fac eü?L. A! eü trebue s’o ïéü pe Felga! 
Şi dacă nu e alt mijloc, o fur, qleü o fur, ori îmi trag 
un glonte, ori înghit nisce stricnină şi me duc dra
cului...
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Vili

— Se vede că n am noroc, dice madam Sura, stând 
de vorbă, la ea acasă, cu D-l Iiascal şi cu Albert. Când 
im! trimite D-çleü un baét aşa de bun, să-l ïéü de gi
nere, hop, trebue să se ivéscà numai de cât altă pe- 
decă.

— Şi ce bănosă e Farmacia. Uite unul Fainsilber> 
un bàét sărac, val de capul lui şi a învêtat acolo ce. 
a învêtat, a eşit farmacist şi acuma ce avere are!!
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— Apoi mie să 'mï spuï, moşule 1? Să Hî arèt eu far
macişti bogaţi...

— Ce să maï spui tu, Albert, de alţii ; de pe aiurea, 
ascultă, Hascal, D-ta nu cunoscî pe Goldenberg?

— Cum nul
— Eî, apoi?
— De, mătuşă, D-ta sciî că eü am dat mână de a- 

jutor ca să ’ţî vie Herman in casă şi pot să çlic că eü 
Tam adus; dar ce să faci, dacă părinţii nu vor să 'Ï 
dee consimţimintul?!... Cum s'a găsit el, o da D-çleü 
şi s'o maî găsi şi un altul. Dacă nu se pôte, nu se 

pôte-
— Me rog, dar ian să te Întreb şi eü ceva.
— Poftim, moşule.
— Me rog, la ce e bun consimtimîntul? Adecă fără 

consimţimînt nu se pote?l
— Ve<Jt bine că nu se pôte.
— Şi de ce nu se pôte ?
— Pentru că legea çlice că la căsătorie trebue con

simţimînt.
— Şi dacă eü n’am consimţimînt?
— Dacă D-ta n’aî consimţimînt atunci Ofiţerul stării 

civile nu te cunună.
— Cine? Ofiţerul ?!
— Da.
— Dar ce am eü nevoe să mè duc la ofiţer?
— Apoï aï nevoe pentru că alt-fel căsătoria nu e 

valabilă.
— Cum nul ?
— De, nu-î valabilă, cum vreî să’ţî spun?
— Adecă trebue numai de cât să me blagoslovescă 

ofiţerul acela?
— Da.

• • •
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— Si dacă nu me cunună el nu’i bună nunta?
— Nu-
— Atunce dragă Albert să'mî dai voe să'ţî spun că 

eşti un prost.
—• Pentru ce?
— Pentru că nu sciï ce vorbescï 1 Dacă sînt unii 

proşti şi vreü numai de cât să ’şî ducă mirésa la pri
mărie s’o arăte ofiţerului, apoi creoli D-ta că totă lu
mea face ca dlnşiî?!...

— Da, trebue să facă.
— Ba nu face ! Ce ? Leiba Barabulis a fost la ofi

ţer?! Lu pu lui losup a fost la ofiţer?! Marcu Gheţu a 
fost la ofiţer?! Si nu de mult Leïbulésa care s’a mă
ritat cu Marcu Berlă a fost la ofiţer?! Şi de când tră- 
esc, aii şi copii ! Ce, a venit cine-va şi le spună că eî 
nu sînt căsătoriţi.

— Cu tôte acestea căsătoria lor nu e bună.
— Pote după capul D-tale, ori al unuîa ca D-ta.
— Ian să te ’ntreb şi eü ceva, Albert.
— Poftim, mătuşă.
— Me rog, dragă Albert, dacă se face o nuntă, cum 

se lace la noi la şcolă, atunci nunta asta nu’î bună?!..
— Nu.
— Auçlï, Hascal ?!..
— Aud, dar ce să'î fac?!
— Apoi, dragul mătuşei, până acum fjiceam în 

glumă, dar acuma îţi spun cu tot dinadinsul...
— Că sânt nebun... Sciü, mătuşă, ar cu tôte astea 

căsătoria religiosă fără cea civilă nu e valabilă, nu e 
bună. Si nu vé sfâtuesc să lăsaţi ; Feîga să se mă
rite fără căsătoria civilă. Herman e bàét forte bun, e 
bàét cinstit şi serios, şi pe fată o îubesce, dar, multe 
se întâmplă în lume, de acp^ eü nu vé sfătuesc să
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faceţi fără consi mţimînt şi fără căsătorie civilă. Dar în 
sfârşit mai întrebaţi şi pe alţii.

— Tocmai am să întreb pe Leîba Barabules şi pe 
Marcu Berlă.

— Aş, Hascal ! Dar la ce nevoe?l Să mai baţi toba 
prin târg?!...

Aci Fe'ga amestecându-se în vorbă çlice ;
— Dar dacă s’o întîmpla ca Albert să aibă dreptate 

şi să fie aşa cum çlice el ?
— Ba, o să fie pe dracu 1! çlice Madam Sura. O să 

fie cum çlice Alberti Ba o să fie cum çlice chelbosul, 
cel cu mâţa, de sus!! Cine te întrébà pe tine? Tu, cap 
mare !! Mai pricepută de câî mine şi de cât moşu-teii 
Hascal !..

IX

E ’n amurgul serii. Vremea, ca de obiceîu în luna 
lui Marte, moînosă. Pe stradele laşului a început să 
mişune lumea ceva maî mult. Vremea mesei : unii să’şî 
mai cumpere ceva pentru sară; alţii din târg, de pe 
la treburi, se întorc spre casă maî prin mahalale.

In strada Podu-Vechïü chiar acuma, venind din spre 
hală a intrat un cârd de vr’o şâpte saü opt femeî. Tote 
bine îmbrăcate; dar îmbrăcate nu ca de visită ori de 
plimbare, ci ca omnl care e nevoit să ésà din casă pe 
vreme rea : mai t6te îmărobodite cu şaluri.

P rintre ele sînt şi mai bëtrâne şî maî tinere, Iar 
una căreia îï çlic Matilda/ e tîneră de tot.

Vëçlêndu-le, fără voe te întrebï de ce umblă? de 
unde vin ? Unde se duc? Mai ales îţi vine să te în
trebi când le veçlr cum merg, ori cum se ţin în mer
sul lor. Merg aşa; mândre, vesele, dar maî mu t bu-
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curôse orï mulţumite, de. càt vesele: că nu sînt vesele 
să rîdă ori să se sbeguéscà aşa ca nisce copii nebunatici, 
ci se vëd mulţumite ca omul care scie că a făcut o 
faptă bună. Mulţumirea, de care se vèd stăpânite, arată 
că aü făcut o faptă mare, o faptă sfîntă.

Doue fete, adică doue fetişcane care merg pe stradă 
sglobii, ţinendu-se de braţ, le întâlnesc, trec repede pe 
lângă dînsele, şi cum trec din colo, vorbesc între ele:

— Aï vèçlut’o ce rumenă era la faţă ?
— Da. O aduc de la micfă 1).
Feteşcanele aveau^dreptate- Tôte aceste femei venïaü 

de la bae, de la Şarata.
Madam Olivenbaum mărită pefiică-sa, domnişora Ma

tilda şi astăzi Joi aü dus’o la bae,— adecă la mictă.
Şi madam Olivenbaum a fost cu Matilda şi cu dîn

sele aü fost şi Madam Weisberg şi Madam Roten- 
berg ca naşe şi Madam Zindel, Madam Rotenstain, Ma
dam Sura şi încă una, nu sciü cum o chémà, ca rude 
şi cunoscute.

Tôte vin acuma de la bae, şi se opresc dinnaintea 
unei case galbene din Podul-Vechïü.

— Poftiţi, fjice Madam Olivenbaum deschirjênd uşa.
E acasă la Madam Olivenbaum.

— Pote nunta asta s’o facă şi pe Feïghéla să capete 
alt curaj. Nu sciü ce are fata asta I L’a auçlit pe ne
bunul cel de Albert că nunta dacă nu se face la pri
mărie, nu e bună, şi de-atuncî p.ircă tot îî plouă şi 
îl ninge. 0 vêd eü singură că ar vré să se mărite şi 
mai vîrtos cu Herman. Herman ÎI place el, dar, nu sciü

1). micfă =bao.
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cum, tot stă aşa cu inima îndoită ; să se mărite^ să 
nu se mărite, fii asta nu e bine, nu e bine să fie aşa 
chiar de la început- Si se pôte şi altă ceva • se pôte 
că şi bâêtul, Herman, vădind’o pe dînsa aşa, să dee 
şi el înnapoî şi să nu mai vré s’o ïea 1 Se prea pôte şi 
ar fi păcat - ce?-, un farmacist e puţin lucru?! Şi apoi 
Herman e bàèt bun 1 Trebue şi eu să'I fac eî curaj, să 
vree şi ea cu totă inima să se mărite.

Aşa îşi (Jice în gând Madam Sura mergènd cu paşi 
repeal, cum venîa acasă de la Madam Olivenbaum.

Acasă la dînsa e lumină. Ida a pus masa. Feïghéla 
la o masă despre ferestre stă şi cosă, Iar cea mică, Rifca 
îşi învaţă lecţiile pe a doua qli-

— Bună sara, (Jice Madam Sura, intrând pe uşă 
încet şi cu un aer plin de măreţie şi de sfinţenie.

— Bună sara, mamă, răspund fetele şi tustrele se 
reped la ea să o îmbrăţişeze.

Ţinuta eî dreptă şi împunètôre şi mirosul de aer prô- 
spêt şi răcoros cu < are intrase în casă deştăptă în inima 
fetelor uu sîmţimînt de relegiositate şi de sfinţenie. 
Feïga nu se pôte opri de a o privi mai cu de-a mă
runtul- Negrul în care e îmbrăcată, bătrâna : mantei ne
gru lung şi şal negru pe cap, mânele amăndouă băgate 
într’un manşon negru pe care îl ţine înr * de, o fac 
pe Feïga să i se pară că se află înnaintea 
ori cel puţin înnaintea unei preotese antice.

— S i trăiţi, dragele mamei şi tu Feîghălă să dea 
D-deü să fie cum am vëçlut pe Matilda.

Dicănd aceste cuvinte şi cuprinzând pe Fe ga cu mâna
drăptă o sărută lung şi îndesat.

— Când mă uitam la Matilda, parcă ’ml crescea i-
nima 1 Aşa de cuminte, aşa deascultătăre, aşa de bună!

— Aţi dus'o la bae?

Zeităţi
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— Se 'nlelege, nu e Joï astacjï ? jNu trebue mânï 
să fie nunta ?

Ian spune, mamă, cum aţ.i dus’o la bae, dice
Rifca.

Eî, spune cum a dus’o la baei... îngână Feîga, de 
asta e acuma nevoe mare !!. Ce, socol.î c’a dus'o de mână 
ca pe orbii Las’o pe mama să mănânce, las’o că uite, 
nici nu s’a desbrăcat de mantei.

— Bine, atunci după ce s’o desbrăca, aşa-î mamă? 
mai adaoge cea mică coprindênd pe maîcă-sa în braţe 
şi privind’o drept în'ochi.

— Aşa, dragă Rifcală, dar ce vrei să’ţî spun?
— Să ’mî spui tot, tot cum a fost din capét, de 

când aî plecat de acasă şi până când al venit acum. 
Vreü să sciü si eü cum se duc miresele la bae.

— Apoi, uite, cum a fost, începe Madam Sura.
Când m’am dus de-aicî şi am ajuns la Madam Oli- 

venbaum le-am găsit pe tôte acolo, gata să plece la 
feredeü.

— Care tôte, mamă?
— Care tôte, care tôte! çlice Feîga superată ; adică 

tu, Rifca, nu înţelegi odată să dai pace mameî?l Care 
tôte! Care!! Haï la masă, mamă.

— Şi adică tu, Feïghéla, ce tot sarî de-acolo cu gura 
şi stai umflată?’!..

— Ba, eu nu stau umflată, mamă, dar de ce nu te 
lasă 'n pace?!

— Ba nu 'î pricina asta. Pricina e că aşa eşti tu, 
rea şi a dracului. Ţie vară-ta Ilaîa nu'ţi place, mă- 
tuşă-ta Beïla lui Iţic, nu ţi place; Madam Olivenbaum 
nu’ţî place; dar cine, naiba, Ţî place ?!... Iţi place dracu 
să te îea ? !...

— De, ce să fac 1 Nu mé pot duce aşa să me bag
;\*şiîn sufletul lor, să le vèd că se uită la mine d.

5r.r-i. /i-ci
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eü să mè gudur împrejurul lor să aibă bunătate să 'mî 
dea voe să me şterg pe lângă ele ca sa me umplu şi 
eü de aristocraţie de la dînsele-

— Apoi da, să sciî că sînt aristocrate. Ce, Madam 
Olivenbaum nu ’î aristocrată ? Sciî « e avere are ea ?

— Să 'î fie de bine şi s’o mănânce sănătosă.
— Apoî da, să ’î fie de bine, dar e bogată I Şi mă- 

tuşă-ta Bella, slavă lui D-çleü, când e în visita cu 
Madam Olivenbaum 1

— Da, grozav lucru ! în visită cu Madam Oliven
baum ! în visită cu împèràtésa ! Si eü să me duc să 'î 
staü sluj !...

Cel puţin dacă mî ar fi cine scie ce nêm.
— Apoi nu sîntem némurï ?
— Némurï, da, cum (Jic Românii, ném de pe épa 

cea albă, ori şepte ape şi-o chisăliţă.
— Eşti o nebună ! Să te iei de mână cu vèru-tèü 

Albert. La Madam Olivenbaum după ce am stat puţin 
şi am luat câte o dulceţă, am plecat la bae. Când am 
ajuns colo, deodată a venit femeea de-acolo şi ne-a 
deschis uşa şi ne-a poftit înnëuntru. Şi înnëuntru 
câtu’i odaea ceea de mare eraü numai căqlî, şi maï eraü 
şi alte dame şi tôte se uïtaü la noi, sciî cum 11... Si 
după acea noi ne-am ales fie-care câte o cadă şi Ma- 
tildeî î-a dat o cadă tocmai la mijloc, între Madam 
Rotenüerg şi între Madam Weisberg care sînt naşe; 
ïar eü am avut o cadă chiar lângă cada Matildeî ală
turea cu Madam Olivenbaum. Si după ce am făcut 
bae frumos, pe urmă a venit femeea şi a luat’o pe 
Matilda şi ne-am dus în basin, şi femeea şi cu dinsa 
au dis rugăciunea şi apoi ea s’a acufundat de trei ori 
în apă şi pe urmă când a isprăvit şi a eşit ï a stri
gat: CiLşer1). Dar ce cuminte a fost Matilda, îţi era

1) Curat.
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mai mare dragul s’o privescï 1 Altele se prostesc, fac 
marafeturi, nu vor să se afunde, ori când intră In 
apă intră numai până la frunte de se vede perul; iar 
Matilda s’a afundat cum se cade, de trei ori şi a stat 
până când s’a liniştit bine de tot apa de-asupra ca
pului.

— Şi nu s’a udat pe cap, mamă?
— Ba s’a udat, Riîcală, dar aşa trebue, aşa e bine; 

dar era cu capul acoperit.
— Şi pe urmă aţi venit acasă?
— Da, dar când fşim noi din bae, iaca şi sluga de 

la Madam Olivenbaum, cu un coş cu turtă dulce, şi 
franzelă şi friptură de puïü şi vin, şi am luat cu tote 
şi am mâncat şi a prins aşa de bine. Si a împărţit 
şi acolo turtă dulce şi bani.

— A 1 De-aceea nu te grăbesc! d-ta să mergem la 
masă ! dice Feiga.

— Pote şi de aceea, dar eram să uît ceva : Çând 
am ajuns noi la bae, tocmai atunci eşiaii patru dame, 
treî mai în vârstă şi una tîneră. Si femeea de la bae

că crede că acea tînără era miresă, dar elene-a spus
aü tăgăduit, aü çlis că ’î măritată, se vede ca să nu 
dee bacşiş.

Si mie mi se pare că le sciü cine s nt: mi se pare 
că era fata şi cu nevasta lui Dudei de la Barboîu.

După aceea ne-am dus de-am petrecut pe Madam 
Olivenbaum până acasă şi acolo am găsit şi pe logod
nicul Matildeî, Doctorul Moritz Hirsch.

Am stat puţin de vorbă, am mai luat o dulceţă şi 
am venit acasă.

— Si nunta e mâne?
— Se 'nţelege, Rifcală, doră mâne e Vineri. Mâne 

sară se face cununia.
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Nu degïaba le ajută D-çleü, de sînl aşa de bogaţi 
că şi eï aşa ţin legea şi fac tot cum scrie la lege.

E Vineri cliua nunţii.
Pe trotuar, în stradă, în săliţă,în ogradă la Madam 

Olivenbaum, e numai lume- Lume multă ca la nuntă., 
că e nuntă mare, nuntă de aristocrat, fiica lui Oli
venbaum 1

Casele sînt nisce case mari galbene, cu o săliţă care 
intră din stradă şi merge până în curte- In săliţă sînt 
patru uşi, doue de-o parte si două de altă parte.

Tôte odăile sînt pline, că de pe la doué-spre-çlece 
césurï, de la amêçlà a început să se adune lume. 

Odăile de primire sînt în partea dreptă a sâliţiî.
La uşa întàea e salonul. La uşa a doua e odaea unde 

sînt lăutarii. Intr’o odae de lângă cea cu lăutarii, dan- 
sază acum fetele, domnişorele şi damele tinere, priete
nele miresiî. In altă odae, care vine între cea cu dan
sul şi între salon, e mirésa cu mai multe prietene şi 
rude, parte femeéscâ numai, care o îmbracă, adică o 
ajută pe mirésa la îmbrăcat.

In od ea de dans se vede şi Feîga, iar Madam Sura 
e în odaea unde se îmbracă, mirésa. Numai odată a 
venit Madam Sura prin odaea pe unde se dansézà şi 
a vorbit cu Feîga :

— Dar tu de ce nu dansezi ?
— D-ta nu sciî că eü nu sciü a dansa;
Nu dansa Feîga, dar în schimb dansau cele-lalte. Să 

le fi vëçiut, erau roşe ca gotca şi aprinse la fată, de 
credeai că se aprind. Si unele se mai odihnïaü câte pu
ţin, mai şedeau pe scaun îar altele jucaü într'una când 
ca domnişoră când ca domn. Aşa d-şora Fainberg şi 
cu domnişoră Silber de pe la 12 de când venise nu 
s’aü maï fost pus jos. Şi când contenîau lăutarii de cân-
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tat, ele tot n’aveaü astêmpèr, atunci îşi càntaü singure, 
dar tot jucaţi. Şi nu numai înnëuntru se dansa ; afară 
în ograda eraţi trei dansuri. Toţi copiii vecinilor eraü 
acolo. De-o parte jucaü băeţiî, de altă parte fetele, Iar 
mai încolo un bâét al unui chiriîaş, Iancuşor al lui 
Dom Petro viei, apucase de labe pe-un biet câne şi juca 
şi el la nuntă. Singura deosebire între jocul din casă 
şi cel de afară e că pe când în casă, după cântecul 
lăutarilor, se dansa cadrilul, afară în curte fetele ju
caţi hora, Iar băeliî brâu!. Jucau fetele, adică domnişo- 
rele mari şi copiii, unii în casă, alţii afară, dar şi unii 
şi alţii mulţumiţi: domnişorele mulţumite cu jocul şi 
din când în când câte c’un pahar de apă cu dulcâţă» 
iar copiii cu jocul şi mal ales câte cu-o bucată de turtă 
dulce. Copiii îşi fâceaü jocul mai mult în partea stângă 
în curte pentrn că era mai aprôpe şi de bucătărie şi 
de odăile cele-lalte în care stăteati numai cel de casă 
fără musafiri şi unde se găsla turta dulce şi felurite 
lucruri de ale mâncării. Eraţi însă şi unii nemulţumiţi, 
aceştea erau băeţoiî şi feteşcanele. Aceştia nu ’şl gă- 
siati locul nici cu omenii, nici cu copiii şi tot ce pu
teau face era să alerge când într'o parte când în alta, 
trântind uşele supăraţi şi bodrăngăind din gură. El 
dădeau tôte explicaţiile, el respundîau ori cui, fără să'I 
întrebe; el făceau poliţia ne poftiţi de nimene. Pe din- 
şil îl aurlial prin săliţă, pe la uşă, pe la bucătărie :

— El? Ce cauţi acolo?!. Eşi afară! Nu-I voe de 
intrat ;

sau :
— N’auçlï tu, Ruxando, surdo ?! Unde te duci ? De 

vil odasâ când te chem eü ?!. Cu cine te trezesc!?!.
Mal cu samă tînerul Isac Gold, nepotul Madam 0- 

levenbaum, un bâét de vre*o şeî-spre-$ece ani şi d-ra 
Freida Olivenbaum, sora miresei nu’şl mal găsesc loc.
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Isac Gold, cu pălăria pe ochi cu manele în buzu
nare la pantaloni, umblă cu sprâncele încruntate1?: bu
zat, parcă ae vrè sà’i créda lumea că el e mirele. Aci 
închide o uşă aci o deschide, aci ocarêsce, aci dă câ- 
te-o palmă la copiii cei mai mici pe care ’î întâlnesce.

D-ra Freïda, de vre-o patru-spre çlece ani, vîntură 
tôte odăile, umblă când în casă când afară şi vrè să 
stea de vorbă şi să se preumble tot cu domnişorele 
cele marî şi chiar cu damele tinere pe eare le îea la 
braţ şi le tutuesce şi-î pare rëü că nu vor s’o bage 
in samă. După cât s’arată ar vrè şi ea ca lumea să 
créçià că ea e mirésà. Iat’o cum se privesce şi se gă- 
tesce la oglindă ; păcat numai că rochia 'î e prea scurtă.

Dar de ce nu vrè să jôce Feïga? De ce? Iat’o chiar 
acuma vorbesce cu soră-sa Ida:

— Eü nu voiü să joc pentru că am vedut’o pe Clara 
făcend semn Reginei să me îea să dansez. Si eu nu 
voïü să-şî facă pomană cu mine Clara. Ce? Pentru că 
eü nu-s ca dînsele îmbrăcată scump şi nu-s plină de 
inele şi de bijuterii de aceea să şi facă ele pomană?!. 
Maî vîrtos Clara ?!.

Pe de altă parte eü voiü să scie şi mama şi Her
man că sint supărată.

Herman’e cam môle şi de aceea ca să umble să’şî 
capete consimţimîntul trebue să fie îmboldit...

Feïga nu vrè să jôce dar la urmă tot jocă pentru 
că tôte sarpedînsa şi o rogă şi o sărută să jôce Craio- 
vénca, nu joc ţărănesc pe care Feïga îl scie forte bine. 
Si a jucat Feïga t. raiovénca aşa de frumos că .toţi din 
tôte părţile se adunaseră să-o privésca. Iar ^când a is
prăvit, de-o dată a început, ca la teatru, o plôe de a- 
plause. Atuncî s'a deschis şi uşa cătră odaea unde se 
îmbracă mirésa.

Çu îmbrăcatul mireseî merge cam încet.
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1 ’ odaea unde se îmbracă mirésa s’aü r dunat mul
ţime de cucône. Si Madam Olivenbaum a dischis tôte 
dulapurile. Si când a deschis ea dulapurile parcă le-ar 
fi fermecat pe tôte cucônele, tôte aü rêmas cu ochiï 
ţintă la dulapuri, parcă ar fi voit să pătrundă cu ochii 
până în fund, să sorbă tot ce era prin şifoniere şi prin 
garderobe.

Acuma Matilda e numai în fustă albă, Iar Madam 
Olivenbaum acuma stă înnaintea unei şifoniere şi scote 
mereü şi rëscolesce şi le arată la tôte care nu sciü 
cum să se uite mai lacom şi tot odată să nu se arate 
că le interesaze.

— Da, haï mal currend, mamă, cjice Matilda.
— Halde, haï, rêspunde Madam Olivenbaum şî iar 

urmeză mal departe vorba cu cele-lalte, care nu sint 
grăbite ca Matilda. Si tôte vorbesc de numai înţeleg! 
ce spun. De at fi fost pe-acolo, pe la vro uşă, aï fi 
auçlit un fel de lepăelă ca de gâsce, <slece, douê-spre- 
çlece glasuri deodată, din care din când în când şi ôre 
cum pe de-asupra al fi prins câte o vorbă aşa:

— Da l..l-am făcut Matildel câte m'am priceput şi 
câte mï-aü venit in gând, mulţumesc lui D deü. Sădea 
D-çleü să facă şi ea la fetele el.

— Si eü am făcut pentru Ghesela.
— Si eu pentru Hala.
— Si eu pentru Băbicu.
— Da ce-am făcut eü pentru Surea 11

65

— Uite, plătcuţele astea pentru Matilda am dat de 
le-a cusut cucôna Mănuşica, arméneà. Am plătit un 
galben de fie-care plăteuţă.

— Da, şi eu am făcut.
— Şi eü, dar era un model de brodărie, să veţlî o 

frumuseţăl...



TH. D. SPERAÎ^TIA66

— Pentru a mea mi-a cusut liana din colt.
— i-ani făcut şi eu la amea numai să fie sănătosă.
— Astea sînt macaturi de pichet tot pentru Matilda, 

le-am cumpêrat de la o fabrică din străinătate când 
am fost la băi.

Tot din asta, chiar din bucata asta a cumpêrat şi 
împerătesa lui Frânt losef.

— Da. Şi eu am cumpêrat nisce batiste de care a 
cumpêrat împërâtésa şi încă împêràtèsa era acolo şi 
s’a uitat la mine. Dar dacă mi-a plăcut aşa de mult...

Cam aşa s’aude şi aşa vorbesc- Şi vorbesc şi cerce- 
tézà mereü prin dulapuri. Şi madam Olivenbaum plină 
de mândrie arată mereü şi cele-lalte, tot aşa de mân
dre, privesc.

Cu mare greu tn sfârşit ajunge de se îmbracă mi-
résa.

Se isprăvesce mirésa de îmbrăcat şi când mai este 
numai un cés până 'n sară, uşa dintre salon şi dintre 
odaea unde se îmbrăca mirésa, se deschide şi mirésa 
trece în salon.

In mijlocul salonului se pune un scaun şi pe scaun 
o aşa<jă pe mirésa şi cu acésta începe ceremonia îm- 
pletitulun

Acuma se deschide şi uşa despre lăutari şi lăutarii 
încep un cântec trist de te tae la inimă.

Şi tôte femeile se adună acolea, mai ales femeile 
maï bètrâne. Tôte vin s’o plângă pe mirésà, ori după 
cum se çlice în limba lor: bevein di cală.

Aci s'au adunat atâtea bètrâne că nici nu 'li închi
pui de unde au eşit, parcă le-a adus apa de undeva.

Numai de abia au aşerjat o pe mirésà pe scaun şi 
ele au şi început să se strâmbe de plâns şi să icnèscâ. Iară 
când începe chiar despletitul, urlă de se prăpădesc. Dar
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când încep şi lăutarii? Că unul din lăutari cântă din 
gură un cântec trist care după înţeles ar fi cam aşa:

„Plângi mirésâ, că omul în lumea asta trece prin 
„trei stări: când se nasce, când se căsătoresce şi când 
„more. Tu al ajuns la a doua stare, şi după asta să 
„nu uît.î că vine starea din urmă, rnorteâ, şi să te pre- 
„gătescl să mergi curată înaintea lui D-zeu.

Si la fie-care pausă care o face lăutarul, la fie-eare 
strofă sau cuplet sau încheere s’aude şi din basul cel 
mare câte o trăsătură de arcuş aşa de tristă şi de sfâ
şietor că te arde la suflet. Si tot timpul cât tine ce
remonia acésta numai atâta s’aude: vorbele triste ale 
lăutarului, arcuşul sfăşiitor al contrabasului şi urletul 
de plâns amestecat cu suflături de nas ale babelor.

Si madam Sura şede chiar lângă mirésâ şi plânge 
şi suflă nasul de n’o întrece nici una din celelalte. Ce 
să facă, dacă e rudă cu madam Olivenbaum? Dacă 
n’or plânge rudele apoi cine să plângă? cine e mai cu 
durere?l... Işî face datoria s’o plângă pe mirésâ şi 
plânge ea că odată a fost şi ea mirésâ când s’a mă
ritat de Ta luat pe jupânul Berlà, D-çleü să-l erte. Si 
ce om a fost jupânul Berlă, şi cum a muriţi Odată 
s'a măritat şi ea şi n’a avut parte nici de acela. Şi 
câte nenorociri a avut! Acuma nici nu ’şl mal aduce 
aminte de ele, le-a uitat mai pe tôte, dars cie că a su
ferit mult!... A suferit aşa de mult că ’î e milă eî sin
gure de ea.

Plânge madam Sura, plânge din fundul sufletului, 
plânge că o dore, dar mai mult îî vine a plânge când 
mal ve le plângând şi pe altele care n’aü suferit nici 
pe sfert ca dinsa. Aşa se uită ea la Ghélélôea şi îşi 
çüce în gând:

— Uite asta, ce se mai goîdesceşi se strâmbă? Are 
bărbat, are avere, n’are copii, n’are nici o grijă şi uîte-o
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cum plânge 11 Apoi dacă plânge ea aşa, apoï eu să nu 
plâng, să plâng până ce m’o lua dracu ÎL.

Şi madam Davidovicï plânge că bàrbatu-séü s’a în
curcat în datorii şi care din cotro îl string de gât cu 
poliţele şi vor să i scotă mofluz.

Şi madam Uşer plânge că toţi care 'n cotro îşi mă
rită fetele, numai ea, din patru, nu pote mărita nici una 
şi fetele îmbătrânesc vëçlênd cu ochii, pentru că din 
pricina asta tânjesc şi ele mititelele...

Şi madam Iosub plânge că în loc să-l fi luat pe Io- 
sub ar fi putut să-l fi luat pe Zeîda şi ar fi nimerit’o 
mai bine.

Tôte plâng şi care de care plânge mai tare, până 
când se aude ;

Vine mirele să facă hedeken di ca/ă1).

Cel care vestesce că vine mirele să facă bedeken dl 
ca/ă cine putea să fie altul de cât Isac Gald, nepotui 
madam Olivenbaum. Vine mirele, strigă el grăbit şi 
cu pălăria pe ochi.

In adevăr pe-afară se şi aud nisce glasuri de copii 
c^re strigă :

Hiî berbec là berbecărie ! 
Hurdu-berbec !
Hurdu ! Hurdu ! ! Hurdu ! ! !...

Copii eraü nisce băetî, nisce ţigănuşi din mahalaua 
de din jos de palat.

Eî îşi găsiseră jocul tocmai la Barboîii, in ograda bi- 
sèriceï. Acolo se jucaü eï nu scïü de-a ce, şi tocmai 
când ese din ograda bisericeî să se ducă spre sfîntul 
Lazăr, în mahala, iaca trece pe-acolo şi tăbonul de ne
gustori : Iacob Weisberg, Simon Rotenberg, Herşcu

i) Inhobotarea miresei.
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Finkel, Jean Nadler, Leopold Herman, losef Peritz, 
Ştrul Avram, losef Moses, Bercu Berkman, Idel Simo, 
Oişii Hamer, Dudei Idei, Lupu sin Iosub, şi multï altï 
comercianţi şi negustori însemnat», pote la vr’o douê- 
deci şi cinci, împreună cu mirele —Doctorul Moritz 
Hisch. Weisberg, Rotenberg, Finkel, Peritz, Hamer, 
Herman, Nadler, şi alţii eraü îmbrăcaţi în haine obici
nuite — haine nemţescî, iar ceilalţi mai toţi, ca al de 
Ştrul Avrum, Idei Simon, Lupu sin Iosub eraü toţi 
îmbrăcaţi ca de Sâmbetă, cu caftan, încinşi pe de-asu- 
pra cu brâu negru cu capetele supuse de-oparte şi de 
alta, şi pe cap cu acea căciulă de paradă —cu blană 
pe 'mprejur numită ştraml şi dedesubtul eî cu obici
nuitul fes de catifea numit iarmurca.

Când îi ved băeţiî, mal ales pe cei cu stranii pe 
cap, haide după ei, sărind în sus şi jucând şi stri- 
gându-ie, ca de obiceiii :
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Hurdu borbeu ! ! Hurdu ! 
Ilurdu berbec la berbecărio 
Hurdu, Hurdu, Hurdu.

Aşa încep băeţiî, şi a^a le strigă mergând după dînşiiy 
şi cu aceste strigături îi petrec tot drumul până la 
Olivenbaum, şi băeţiî pote n’ar fi mers atâta după ei 
dacă n’ar fi fost Leîba sin Aizic.

Leiba şi Aizic, era om scurt de stat, dar scurt de 
tot, de-abia dacă era aşa de nalt cât o femee din cele 
mai mici. Era mic dar avea un cap mare şi mai ales 
o barbă aşa de mare că dacă ar fi fost unde-va după 

gard şi I-ai fi vêçlut numai capul ai fi socotit că e 
. un uriâş.

Leiba sin Aizic era scurt, de stat dar era şi cam 
ţicnit la minte. Când s’aü luat băeţiî după dinşii strigând:

Hurdu berbec la berbecărie,
Hurdu, hurdu, hurdu !...

un
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ce lalţî, adicï ceilalţi negustori carï eraü cu mirele, aü 
tăcut şi şi-au căutat de drum, iară el, adică Leîba 
Aizic a început să se îea după băeţî, să-î fugàréscà şi 
să’î ameninţe.

Si băeţilor atâta le trebuia :
Când se uîtaü eî la Leiba Aizic şi î' vedeaü colo 

scurt şi cu capul mare şi cu stramlu colo câtu’ţî e 
băhnata pe cap şi când îl mai vedeau că se fugăresce 
după eî, că adica se pune cu dînşiî, ca şi cum ar fi 
în mintea lor, atâta le ers destul : se ţineau de eî şi le 
strigaü într'una:

Iliî, berbec !
Hurdu berbec la berbecărie ! 
Hurdu, luirdu !. ..

Şi tdţî negustorii îï fàceaü semn lui Leiba Aizic şi-î 
(Jiceaü să nu se uite la copil, să se facă şi el că nu’î 
vede; dar el nu înţelegea, că aşa’î era obiceiul lui, că 
era cam smintit. De aceea pe dînsul nici nu-1 poftise 
nimeni la nuntă. Venise el singur ne poftit şi n’avea 
ce'! face, că şi el era alt-fel din familie bună, cununat 
doră cu Alter Alterovicî. Nu l poftise şi el venise. Nu 
înţelegea să nu se pună cu copiii şi copiii se ţineau 
grapă şi strigau întruna : Hurdu berbec 1 

Aşa aü strigat oă la uşă lui Olimbaum.
Toţi aceşti negu&torï venïaü acum cu mirele Dr. 

Moritz Hirsch să facă hedeken di cală, că până actama 
mirele a trebuit să stea într’o casă deosebită de acea 
în care era mirésa, subunaltacoperămînt. Iacob Weis- 
berg şi Simon Rotenberg eraü naşî, iar ceilalţi, prie
teni şi cunoscuţi care formaü suita mirelui.

Vin, vine mirele, se aude în casă. Din tôte hărţile 
se aude vine şi bedecken di ca/ă, bedecken di cală.
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Uşile salonului care daü în săliţă se deschid mari. 
Totă lumea de prin Iote odăile se repede la salon. 
Domnişorele au încetat jocul şi s’aü îngrămădit în uşa 
salonului. Unele s’aü suit pe scaune, pe canapele, ca 
să vadă mai bine. Uşa salonului, despre odaea unde 
fusese dansul, e zidită de jos până sus numai de ca
pete de fete. Printre ele se vede şi Feiga.

Mirésa îmbrăcată frumos, în alb şade pe scaun în 
mijlocul salonului. Pe braţele eî se vede un fel de 
maramă de mătasă înflorită cu flori de aur.

De o-dată uşa despre sală se întunecă. Totă lumea 
îşi îndreptă privirile într’acolo • Vine Mirile ! Mirile, 
fjice lumea şi pe uşă se vede intrând cu paşi rari şi 
cu pălăria pe ochi Isac Gold, nepotufc Madam Oliven- 
haum.

Mirésa, care până a i se uita în jos, întorce puţin 
capul spre uşă.

— Bravo, Isac, tare frumos, (jice Madam Oliven- 
baum cu necaz contra nepotu-sêü. Chiar pentru tine 
s’a deschis uşa, nu-î aşa?

Cel din sală zîmbesc şi şoptesc câte-ceva, când deo
dată bagă de same că sala s’a umplut de lume. lacob 
Weîsfcerg şi Simon Botenberg au intrat în salon şi 
stau despre uşă unul în dré'da şi cel-lalt în stânga. 
Printre dinşiî trece mirele şi dupe mire vin ceî-lalţî.

Mirele cum intră, merge drept la miresă, lea ma
rama de mătasă de pe braţele eî, şi: î-o pune pe cap 
aşa ca să-î ‘.opere faţa, adecă drept çlicên l î-o. pune 
mai mult pe faţă, şi colţurile de sus î-le înnodă în 
vârful capului din-dêrêt. Naşele vin îndată şi ajută să 
prindă mai bine marama şi o mai prind şi ele cu 
spelcï sad ace de p r; Iar cealaltă lume aruncă asu
pra mirelui uni! cu nisce cofeturi rotunde ça mază- 

uiî cu orez.
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De-acuma îndată merg la cununie, la lupă.
Madam Olivenbaum doria forte muli să facă cu

nunia chiar la sinagogă, însă mirele, D-rul Hirsch n'a 
voit, de-aceea s’a adus acasă hîpa adecă cortul sau 
baldachinul, şi cununia se face din dos Sa ogradă.

Acum aü încetat de aruncat cu cofeturi.
Lăutarii, din săliţă, de la uşa salonului, cântând un 

cântec de jale încep să mérgâ în curte din, dos. După 
dînşiî] trece mîrele dus de braţ de cei doi naşi, apoi 
mirêsa dusă la braţ de cele două naşe, şi în sfârşit 
toţi ceilalţi ca şi naşii cu luminări aprinse-

Când ajung în grădiniţa din fundul curţii găsesc 
hîpa saü cortul întins cu cei patru stâlpi ţinuţi de 
nnî mulţi bărbaţi şi băeţi între care se vedea şi Isac Gold.

Sub hîpa în mijloc Rabinul aşteptă.
Când ajung acolo Rabinul îi primesce cu începutul 

rugăciunelor.
Se fac rugăcîunele, se învêrtesc împrejur de trei 

ori şi apoi mirele pune miresei inelul pe deget.
Rabinul iea îu mână un pahar de vin, citesce, îl 

închină ; dă mirelui de gustă, dă şi miresei ; pune a- 
poi o batistă peste pahar, pune paharul jos; şi mirile, 
Dr. Hirsch dă cu piciorul de strică paharul, iar lumea 
pe dată uréza strigând - Mazil-Lov I (noroc bun).

Mazil-Lov resună în téta curtea până pe la bucătă
rie, şi copiii sar în sus şi strigă Mxzil-tov>\ iar lăuta
rii zic un marş vesel.

Acuma cununia s'a sfârşit şi cu toţii veseli şi unii 
jucând se întorc în casă-

Mirele duce de braţ pe mirésa înhobotată, iar el şi 
cu mirésa sînt susţinuţi de naş.

Când ajung acuma în casă, Dr. Hirsch rêmâné prin
tre lume care îl feliciteză, iar pe mirésa naşele o ïéü 
de-o parte în odaea din fund unde s’a fost "îmbrăcat
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şi acolo o femee îî tae perul, în semn că a ajuns fe- 
mee şi de-acï înnainte nu mai pôte să umble 
pul gol.

Acuma pentru mire şi mirésà care aü postit totă 
^iua, se pune o masă tot în odaea din fund şi li se 
aduce di goldene îau.ch, adecă supa de aur, numită 
ast-fel pentru că mănâncă amêndoï din aceeaşi far
furie.

După asta totă lumea ghit şabes, ghit şabes, şi se 
duce pe-acasă fiind câ începe Sâmbetă.

La Olivenbaum remân numai câţiva care sînt rude, 
şi naşii cu naşele.

Cu toţii se aşaţiă la masă, ca Vineri sara spre 
Sâmbetă.

Madam Sura ar fi voit să remână şi ea ca rudă, 
dar Feïghéla n'a voit s'o lase, a luat’o pe sus. Şi ea 
a mers, a trebuit să mergă, mal ales că cu ele mer
gea acum şi Herman.

7 o

cu ca-

— Ce bună copilă e Matilda, çlice Madam Sura. 
Madam Sura e acum prin Podul-Vechïü aprôpe de

Tre-Sfetitele.
Se Intôrce acasă de la nuntă de la Olivenbaum eu 

Herman. Merg repegïor şi vorbesc, 
adică mai mult vorbesce Madam Sura.

— Peu, bună copilă e Matilda 1 Si aï băgat de samă 
că aduce puţin cu Feïgéla mea? E frumuşică şi ea. 
Dar Madam Olivenbaum era cât p aci să n o mărite 
după doctor, că şi Madam Olivenbaum şî bărbatu-seu 
sînt de ném de rabinî, şi încă el e din rabini de la 

Stefănescî.
— Eî si cum acuma de-o mărită cu doctor?* * • ' ............ 6No. « „Feîgkfla".

cu Feïgéla şi cu
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— Apoi o mărită pentru că s'a aflat că şi doctorul 
Hirsch e din nèm de rabini. Dar ce bună copilă e 
Matilda, cum a stat ea de frumos acolo la despletit 1 
şi cum a plâns eal că sciî cum plângea? Eu sciü dor, 
că eu stăteam drept lângă dînsa, şi ce-am mai plâns 
şi eü 11.. Dar unele plângeau chiar degîaba !... Dar Lei- 
bulăsa tot una mă întreba ce-a făcut Matilda când 
a venit mirele ? Fişeloea îmi spunea că Matilda şi a 
întors capul şi s’a uitat la mire. Dar nu-î adevărat. 
A întors odată capul când a intrat spăncjuratul cel de 
nepot al Madam Olivenbaum-Isac Gold, dar asta nu 
se chémâ că s’a uitat la mire. S’a uitat că l’a văcjut 
pe acela intrând aşa. De aceea şi Madam Olivenbaum 
s’a supărat pe dînsul de i-a çlis: „Bravo, lsac, tare 
frumos! chiar pentru tine s’a deschis uşa, nu-î aşa?!.. 
Dar Matilda a stat curat ca o adevărată mirăsă. Când 
a intrat colo mirele — că dôr eram acolo şi am veçlut 
tot, că mă uitam la dînşii cum mă uit la voi ; şi când 
a intrat colo mirele, ea nici nu s’a mişcat: cum şedea 
cu ociiii în jos, în pămînt, aşa a remas. Tare buna 
copilă! De-aceea să vetfî că şi D-çleü o să-î ajute.

— Apoi aşa stau tôte miresele, çlice Herman.
— Aş, ce spui d-ta, respunde Madam Sura. Ba sint 

fel de fel 11 Nu sciî ce-a făcut fata Lupulesei ?
— Care?
— Care s’a dus după Vexelberg.
— Ge-a făcut?
— Apoi aceea, Rosa ’ï ÿcea, şi era scurtă şigiosă, 

parcă-o ved, şi blondă şi cu ochii verçlï ; aceea când 
a intrat mirele, Vexelberg, ea a întors câpul la dînsul 
şi a început să rida şi el când a luat colo s’o acopără 
pe obraz, să facă hedeken di cală, înnainte de-a o a- 
coperi el se plécà şi o sărută.
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— Ei ş’apoî?!
— Cum ş’apoî?!.. Dar asta e o ruşine aşa de mare 

cum nici nu se mai pôte- O fată mare să facă ase
menea lucrurll Dar mirésa n’are voe nici să vadă faţa 
mirelui, şi nici să nu-1 cunoscă*. aşa scrie la lege.

— Nu înţeleg de ce.
— De ce, pentru că-î ruşine.
— Ruşine 1 Ba prostie. Pôte odată în vremea de 

demult să fi avut vr'un rost aşa obiceîu, dar acuma
— Acuma, uite totă lumea a rîs şi a vorbit pe so- 

cotéla el.
— Dar Domnişora Feïghéla ce çlice:
Feïghéla. care mergea la braţ cu Madam Sura, nu 

respunde nimic. Herman o privesce, i-se pare că în
trebarea lui a contrariété şi’î pare rêü că a mai în
trebat. întrebarea luî fusese numai ca să intre în vorbă 
cu dînsa. N'a isbutit, îï pare rêü, dar se gândesce dacă 
nu cumva e superată pe el din vr’o altă pricină. Ar 
vré să scie pricina.

— Domnişora Feïghéla ce sàçlicà, respunde Madam 
Sura. Domnişora Feïgéla trebua să çlicà aşa cum çlice 
mama eî, că nimene n’o învaţă maî mult de bine şi 
nimene nu-ï vré binel maî mult de cât mama.

— Despre asta nici nu se maî încape vorbă, res
punde Herman; dar acestea nu sînt lucruri aşa de 
mari. P6te să facă aşa cim secere şi cu tôte acestea 
să pôte să nu-î placă. De ce folos este ipocrisia asta ? 
Să nu vadă faţa mireluï II.. De ce să n’o vadă când 
l’a maî vèçlut de atâtea ori şi il cunôsce de maî în- 
nainte?

— Me rog, dacă-î aşa datoria?!. Si pe urmă o fată 
în totdeauna trebue să se arate în lume ceva maî 
sfiosă, maî ruşinosă...
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— Dar nu e mai bine să se arate aşa cum este? 
Çàte nu se arată sfiôsè şi ruşinose şi când colo...

— Bine, ce-o fi pe urmă, e altă vorbă. Las că Rosa 
Lupuleseï era un puïü...

— Bine, dar să putea şi să nu fie puïü, cum die! d-ta.
— Da. Apoi să vé spun ce mi s'a întîmplat mie, 

când eram acasă. Dar, înţelegi, pe atunci era altă lume, 
omenii eraü altfel. Altfel eraü omenii, altfel eraü pă
rinţii, altfel erau şi copiii. Aud într'o sară pe tata vor
bind cu mama :

— Dar tu sciï, Mario, că fata nostră Surea a îm
plinit acuma şeîsprerjlece ani?

— Sciü.
— Apoi 6re n’ar trebui s’o mărităm ?
— De, sciü eü.
— Me rog, eü te întreb pe tine, că tu trebue să 

sciï mai bine că stal mai mult cu dînsa. Tu trebue 
s’o cunosc! mai bine de cat mine. N’a! băgat de samă 
în vorba eî, în apucăturele eî ? Asta e un lucru firesc 
şi se cunôsce, se simte. Dintr'o singură vorbă spusă 
odată mai fără băgare de samă, omul se dă pe faţă 
de orï-ce vré să facă el, or! ;cât de meşter ar fi el să 
se ascundă.

De, nu sciü ce să çlic. Dar uite ce să facem. Să po
trivesc! tu odată, aşa pe neaşteptate şi s’o întreb! dacă 
nu vré să se mărite şi după rêspunsul eî s’o înţelegi.

— Cum?
— Iaca cum. Dacă o <}ice că vré să se mărite atunci 

o să Yeçlï că încă e copil şi nu scie ce vorbesce; iar 
dacă o încunjura şi o fiice că nu, atunci o să pricepi 
că ea vré în adevêr, adică o să pricep! că ea scie de 
ce e vorba şi că se sfiesce să’ţ! spună drept, şi atunci 
trebue să o mărităm.
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— Bine. Asta nu e rèü de Încercat. Să vedem. S’o 
întrebăm chiar mâne dupé masă.

Tata dice că nu e rèü de încercat şi eü me gândesc 
că-i forte bine-

Şi credeam că-î forte bine pentru că îmi părea forte 
bine că am fost aflat planul lor. După câtă minte 
aveam atunci, eü aşi fi vrut să me mărit. Vedeam me- 
reü fete măritându-se, adevêrat că tôte eraü fete man 
dar vrém şi eü să vèd cum e măritatul. Până atunci 
me gândisem eu câte odată cum o fi când m'oïü mă
rita şi eü; dar în tot-d’auna me vedeam departe de 
măritat, me vedeam mică şi tot çliceam : când oïü fi şi 
eü mare, destul de mare ca să dică şi omenii că sînt 
mare ? Şi par’că nu’mï venïa a crede că voïü mai fi 
si eü mare, aşa de mare, aşa de mare ca să fjică chiar 
omenii că sînt mare şi să vorbescă de mine ca de un 
om mare. Si acuma, când aud pe mama şi pe tata, 
clic, bravo, dacă e aşa, haï să me mărit. Mâne când 
m’o întreba dacă voïü să me mărit eü, am să çlic nu.

Şi ce uşor e de çlis nu! şi eu çlic nu şi eï çlic că 
sînt mare şi ine mărită.

Şi mi se părea un an până a doua-di la masă. Totă 
nôptea nam putut dormi. Me gândîam cum o să fiü 
când oïü fi miresă. Cum o să fiü îmbrăcată şi cum 
o să merg, şi ce-o să fac şi 
mine şi cuu o 
(jic eü bărbatului ; şi dacă no să-mî fie ruşine să çfic 
că sînt măritată. Şi me vedeam parcă mirésà şi me 
vedeam tocmaî la despletit şi me vedeam şi plângând 
şi lăutarii cântând de jale şi o mulţime de femei bé- 
trâne plângând cu mine. Fusesem eü odată la o nuntă, 
la nisce prieteni ai părinţilor mei şi acuma îmi închi-
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puïam că şi nunta mea o să fie întocmai ca şi nunta 
aceea şi în locul mireseî aceleia me puneam pe mine.

Şi, cum <Jic, totă nôptea m’am svârcolit şi n’am pu
tut dormi şi m'am gândit numaî la nuntă şi la mă
ritat.

A doua-$i la masă, tata se ţine de vorbă şi numai 
ce îl aud :

— Da tu, Surcă ce mai çlicï, ce-ţi mai fac păpu- 
şele ?

Când aud eü vorba asta, de-odată o fierbinţ6lă gro
zavă îmi cuprinde faţa şi nu sciü ce să fac, cum să 
mè ascund să nu me vadă la faţă. Sciam ee-o să me 
întrebe şi parcă, me simţiam vinovată că sciü.

Aş fi voit să me bag sub masă, dar masa nostră 
era o mesuţă de cele rotunde cu picïôrele scurte, care 
se pune pe pat, că atunci la masă eram puţini, nu
mai tata şi mama şi eü. In sfârşit ne-avênd ce face 
alta, de degrabă am ridicat pestelca (şorţul) şi mî-am 
pus'o pe faţă şi am început să tuşesc ca şi cum m'aşî 
fi înnecat. Şi am nimerit’o bine.

— Dar ce este? întrébà tata.
Eü nu lëspund.
— Ce este, te-aî înecat ? întrébà mama.
— Nu sciü, rêspund eü, tot cu peste1 ea pe ochi.
— Eî, bea nisce apă şi n'o mai fi nimica, çlice 

mama.
Eü îmi torn apă, iar tata fără mai mult încunjur, 

începe :
— Ian ascultă, Surco; ce çlicï tu, nu vrei să te 

măriţi ?
Eü cum aud vorba, şi cum eram cu paharul în 

mână încep repede să me sucesc şi să me strâmb si 
să daü când dinţr’un număr când din altul şi să çlic
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nu sciü cum aşa pe nas şi din gât : î... î... nu vréü, 
nu vréü.

Tata când me vedé aşa, se uită la mine lung şi 
apoî adăugă-

— Ei, bine, nu te supêra. Eü te-am întrebat ca 
să sciü.

Din vorba tatei însă am înţeles că n’am respuns 
cum se aştepta el şi că mî-am stricat rostul de mă
ritai. Şi chiar nu m’a măritat atunci. Am maî stat 
încă vr’o doï anï dupé aceea.

— Dar, vedî chîar din vorba d-tale ese că tot e maî 
bine că omul să se arate aşa cum este, pentru că şi 
dacă se preface tot se ounôsce.

— Pôte să se cunoscă orî-cât de mult dar tot e maî 
bine ca fata să fie maî sfiosă. Dar eü de copiii mei, 
n’am ce să me plâng.

Fetele mele să’mî fie sănătose, aş vré sa aîbă totă 
lumea aşa copii !..

Eü chiar me uitam la Feîghéla mamei, când o da 
D-çleü şi oïü vedéo şi pe dînsa mirésâ. Când era ea 
la şcolă la călugăriţi aşa o ïubïaü maicile III

Când am luat-o de la şcolâ tote maicile aü plâns 
după dînsa. Tare o iubïaü pentru că era cuminte şi 
ascultătore- De-aceea las că şi D-çleü i-o da noroc.

Vorbind cam de-acestea ajnng acasă la Madam Sura-
Herman îşi iea bnnă-sara şi nu mai merge pe la 

ele- Se despărţesc aici. Dar o despărţire nu ca altă 
dată : Madam Sura vorbise şi prea vorbise, dar Fei- 
géla nu vorbesce mai nimică.

Herman băgă de samă acésta şi se desparte de ele 
cam pe gânduri; mâne însă la nuntă, va face tôte chi
purile să vorbéscà mai de-aprôpe cu Feîghéla.
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La Olivenbaum, dupà ce s’aü întors de la hîpâ, 
adică după cununie, s'aü aşezat cu toţii la masă într'o 
odae mare din partea stângă a săliţiî, uşă în uşă cu 
odaea unde aü stat de aü cântat lăutarii.

Dar când s'aşă(Jă eî la masă şi încep să mănânce iaca 
şi Albert Stub

— A 1 Buna masă. Iată-me-s şi eü şi după mine 
vine şi prietenul Leopold Herman. Dar, după cât văd, 
pe nepotul Albert nu-1 aşteptaţi, mâncaţi aşa ca'n târgul 
lui Cremene !...

— Ba, poftim, poftim, çlice Madam Olivenbaum.
— Da, se ’nţelege că poftesc şi chiar m’aş mira 

dacă naş fi poftit eu cel mai iubit nepot al d-tale 
şi-al moşului, şi-al mătuşei şi al tuturor moşilor şi 
mătuşilor care me aü pe mine de nepot. Si doră am 
tot moşi omeni mari, ca de pildă răposatul Lupu Cliîoru, 
de pildă moşu Iţic Chîoru poreclit şi Morgenstern. 
Numai nu sciü cum se potrivesce Chîoru şi cu Mor
genstern. Morgenstern mi se pare că însemnéçla stea 
de diminétat îar chior însemne(jă Chior, adică acel 
care are numai un ochïü. A ha 1 Staţi că am desco
perit cheea : Chîoru se potrivesce Stea, adică Morgen
stern, pentru că şi el are numaï un ochiü şi stéua e 
un ochïü. Dar d-stră să nu bănuiţî că vorbesc aşa de 
moşu Iţic Chîoru în lipsa luï- Eü sînt bâét sincer: 
cu alt prilej am să vorbesc tot aşa şi despre d-stră.

Aşa începe Albert cum vine la masă şi aşa o line 
într’una. Aci vorbesce cu unul, aci înteţesce la vorbă 
pe altul, aci nu-I ajunge mâncare, aci nu-î ajunge de 
băut : maî la urmă s'apucă de ţinut discurs :

Domnilor şi Dômnelor şi Domnişorelor,
Mai întàïü de tôte ţin să vé mărturisesc că în tot

deauna am fost de idee că domnişorele trebue să se
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mărite pentru că dacă nu s'ar mărita atunci sînt sigur 
şi vé asigur şi pe d-tră că ar rămânea nemăritate. De 
aceea aduc felicitările mele tinerii părechî, dorindu-î 
vieţă lungă şi fericită, atât de fericită; atât de fericită 
până le-o fi scârbă de atâta fericire. Să trăiţi 1 Tràéscà 
Madam Hirsch, Trăescă Dr. Hirsch 1... Tràéscà familia 
Olivenbaum şi noï cu toţii.

Aci Albert ciocnesce paharul cu toţi cei de la masă, 
iară când ajunge la Dr. Hirchs adaugă :

Să trăesci Doctore! Iţi doresc bună reuşită în tôte 
întreprinderile d-tale, începînd chiar de-acuma din astă 
sérâ. Ura şi Mâzal-tof!

Cei de la masă bufnesc de rîs.
— Me miram şi eü ca Albert să nu'şi dea în petic, 

dice Madam Olivenbaum.
— Ce vrei, me rog, eu sînt om sincer, çlice Albert-
— Ba rêspunde madam Olivenbaum, eşti un...
— Un?... Adică un măgar, ţiice Albert. Fie şi-aşa.
Cu Albert şi cu vorbele lui masa se lungesce mai

mult de cât e obiceiul Vineri sara.
S’a fost lungit cam mult masa şi într’un moment 

vr’o câte-va dame se ridică de la masă, dar Madam 
Olivenbaum le mai opresce : este o pedică ore-care-

Madam Olivenbaum vorbesce de-o parte cu fata 
din casă:

— Ei, ce mi-ai făcut, Adelo? Ce me fac eü acuma ? 
Cine să-mi aprindă acum lampa acolo în odae la du
duca Matilda?

— De, sciü eü ! Dacă nu sciü unde-î Mari ţa.
— Cum nu sciî unde-î ? Nu ţi-am spus să ai grijă 

să vorbesci cu dînsa?! Cine să'mi aprindă lampă şi 
lumânări acuma Sâmbetă? Tu nu sciî că noi nu se 
cade să aprindem ?
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— Ba sciü, şi am vorbit, cu dinsa şi a çlis că vine 
şi acuma... s'o îea dracu.

— Bine, s'o îea dracu pe dînsa şi să te îea şi pe 
tine dar ce me fac eu ?

— Dar ce este ? întrebă Dl. Olivenbaum.
— Ce să fie, răspunde Madam Olivenbaum. Am 

pus pe Adela să vorbescă cu Marita asta, fata din 
casă de la Dl. Petrovicî, chirgiul nostru să vină să ne 
aprindă lumânări.

— Si?
— Si acuma lea-o pe Marita dacă aï de unde?
— Şi unde vè trebuïaü luminări? întrébà Albert. 
— Uite, colea în odaea de-a!ăturea şi în odăile cele

lalte ee peste săliţă.
— Aşa? Las că ţi-o găsesc eü pe Marita. Unde 

sînt luminările?
— Luminările sînt în odaea de ici de peste sălilă, 

dar ce vrei ?
— Vream să sciü dacă aveţi luminări că pe Mariţa 

v'o aduc eü.
Albert apucă spre uşă.
— Und'te duci?
— S’aduc pe Marita.
— De unde?
— Ce vă pasă?
Albert ese.
— Pote c’o scie el unde e, (Jice Madam Weisberg. 
— Aş, răspunde Madam Olivenbaum.
Ian mai du-te tu, Adelo, du-te peste drum, pote gă

sesc! pe baba cea de la Vasiliu.
Adela se duce şi lumea rămâne cam pe gânduri. 

Aşa e cu păcătosele astea de femei, de goii*).
* ne-evreï.
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Să te ferăscă D-çleü să aï nevoe de ele ! Leneşe, pă- 
cătose, mincïunôse şi mai ales mincïunôsel

Vorbind astfel Madam Olivenbaum apucă spre odaea 
de alăturea şi deschide uşa, dar când deschide uşa de 
odată se dă îndérèt cu spaimă.

— Dar ce e asta ? 1
Totî se duc de se uită în odaea de alături.
In odae e lumină şi Albert suit pe-un scaun, aşaqlă 

sticla de la lampă.
— Dar ce e asta, me rog ? mai întrăbă odată Ma

dam Olivenbaum cu mirare şi supărare.
— Ce să fie, răspunde Albert trecênd dincôce, Marita 

a venit şi a aprins lămpi şi lumânări pe unde trebue- 
Acuma poftiţi, aveţi lumină.

Toţi se uită la Albert cu despreţ.
— Ba să ’[1 spun drept, çlice d-1 Olivenbaum ; cât 

e şagă, şagă să fie, dar de asta chiar imï pare rêü. 
D-ta scii că unui goî poţi să poruncescî să lu
creze ceva Sâmbătă dar unui id*) nu se pôte, că pă. 
càtuescï singur, îeî păcatul asupra ta.

— Eî, bine, răspunde Albert, eu ïéü păcatul asu
pra mea.

— Ba nu-i aşa, că nu-î pe voea d-tale să ţi-1 îeî or3 
să nu ti-1 îeî ; asta e pe voea luï D-çleü.

— Ba e chiar pe voea mea, pentru că păcatul ăstaî 
dacă e păcat, ram făcut eü singur din voea mea, nu 
in a pus nîmene altul, nu m’ai pus d ta.

— Da, dar e lucrul meu şi e în casă la mine.
— E-hel Dacă e vorba aşa atunci ajungem departe. 

Va să (Jică ce păcat fac eu când sînt casă la d-ta ră
mâne pe sama d-tale; şi dacă d-ta ai o moşie, atunci 
ori-cine va face un păcat pe moşia d-tale, rămâne pă-
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catul al d-tale- Apoi sciï d-ta că atunci pe moşia d-tale 
eu pot să’ţî ïéü toii banii şi să te omor şi eu să re
man curat şi drept iar d-ta şi mort şi cu păcatele fă
cute de mine 1

— Bine, bine, dar asta e advocăţie şi înnaintea lui 
D-tfeu advocătia nu face parale.^

Aci se încinge o vorbă mai lungă între Albert şi 
d-1 Olevenbaum şi cei de fată.

In vremea asta Albert şi cu d-1 Olivenbaum vorbesc 
cu foc. Madam Olivenbaum cu Matilda şi cu cele doue 
naşe trec în odaea de alăturea şi apoi în odaea unde a 
fost stat çliua de s'a îmbrăcat.

Aci sînt paturile făcute pentru nôpte... Doué paturi 
frumôse, de bronz, cu înflorituri bogate. Aşternuturile 
sînt numai brodăriî şi dantele- Oghialurile (plapomele) 
sînt de mătasă roşă.

Naşele ajută pe Matilda să se desbrace şi o culcă-
Maî vorbesc ele şi ceva mai pe şoptite, mai înceti

şor cu Matilda, dar din totă vorba de abia se aude :
— Acuma eşti nevasta luî şi el e bărbatul d-tale.
Dupe acesta naşele o sărută şi plècà.
Madam Olivenbaum o sărută şi ea lung şi apoî şter- 

gendu-şî ochiî şi înnecând un suspin închee :
— Fii cu minte, puişorul mamei.

Când se întorc naşele, în odaea unde stătuseră la masă 
se auçlïa numai gura luî Albert:

— Prostii, prostii, tôte sînt prostiT- 
Sînt prostii tôte regulele astea ale vôstre pe care voi 

căutaţi să le ţineţi aşa de strict şi cu atâta sfinţenie. 
Sînt prostii, cu tôte acestea, să vê spun drept, mie îmi
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pare rêü că sînt aşa apucat de felul meü şi nu le pot 
tiné < u atâta sfinţenie ca voi. Imî pare rêü că nu le 
pot ţine pentru că eü în inima mea le respect, le iu
besc, le ador. Sciü că D-çleü nu pretinde de la omeni 
asemenea nimicuri, asemenea flécuri, dar aceste nimi
curi îşi au însemnătatea lor în viâţă poporului evreii. 
Nu vë puteţi închipui cât de mult aü ajutat ele ca po
porul evreu să trâéscà şi să ajungă până în çliua de 
astă-ţlî. Să vè spun ceva :

Eü sînţ un măgar pentru că fac câte odată prostia 
de calc în pici ore aceste obiceiuri sfinte şi respect din 
totă inima pe acei care le ţin şi le respectă, de aceea 
vê cer ertare. Eü ţin la ele pentru că sciü că trebue 
ţinute, pentru că de ţinerea lor atârnă totă viéja nôs- 
tră, ca popor. Eü ţin la ele pentru că sînt bun evreü, 
Sînt bun evreü, sînt bun jidan. Iacă pentru ce îmi 
pare rëü, nu pentru că D-deü ţine la ele ci pentru că 
sciü că noi trebue să ţinem la ele, dacă ţinem la noi.

Aş avé eü multe de spus, dar lasă pe altă dată, mai 
ales că sciü că voi nici habar n’aveţî de ce vê grăesc 
eü. Atâta voïü să vë spun, însă :

Ţineţi-ve obiceiurile dacă vreţi ca poporul nostru să 
trăescă. Dacă întâlniţi câte un păcătos ca mine care 
într'un moment îşi bate joc de ele, alungaţi-1 dintre 
voî, despreţuiţi-1. Alungaţi-me şi pe mine chiar. Eü am 
un păcat că nu pot suferi formalităţile şi de-aceea câ
teodată alunec şi unde nu trebue ; dar în altfel eu sînt 
un bun evreü.

Acuma vë rog să më ertaţî şi buna sara : a ghiten 
Şabes. Vê rog, când treceţi uşa nu uitaţi să sărutaţi 
cele <jece porunci. Puneţi mâna pe uşorul uşel, o să 
daţi cu mâna de ceva aşa ca o cutiuţă lată de tinichea 
bătută în doué cue şi pusă cam sprăvălatic, şi cu o
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gaură de asupra. Acelea să sciţi că sînt cjece porunci. 
Puneţi degetele în găurică şi sărutaţi apoi degetele. 
Sărutaţi căci sînt lucruri sfinte. Sînt lucruri sfinte pen
tru că sînt obiceiuri trebuitôre şi de folos ca tôte obi
ceiurile. Iaca, să vë uitaţi la mine cum le sărut eu. 
încă odată a ghiten Şabes.

— Lasă, lasă, nu mal purta grijă că asta o seim 
şi noi.

Aşa çlice nu sciü care şi lumea plecă, çlicênd fie-care 
câte un A ghiten Şabes şi sărutând cu sfinţenie mâna 
cu care atingea cele iece porunci de la uşă, după 
cum făcuse şi Albert.

— Acuma me duc să-î spun lui Leopold Herman 
că am mâncat şi pentru dinsul — qlice Albert Ieşind.

N'apucă el, însă, bine să ésà în stradă şi deodată 
strigă :

— Hol stall Uite-1 a săriţ de pe ferëstrâl..
Iar (Jicend aceste vorbe apucă fuga pe stradă, in 

spre Târgul-Cuculuî*
Albert fuge, Iar ceî-alţl şi cel de casă caută să vadă 

ferestrele.
Că a sărit cine-va pe feréstra şi a fugit aü mal ve- 

^lut şi alţii, dar cine-a fost ? Pe car® ferestră a sărit? 
Asta n’o scie nimene.

Toţi staü pe gânduri, mal ales cel de casă forte în- 
grijaţî. Ba chiar şi ceilalţi. Tot! aştâptă pe Albert. 
Ma til de! i s'a făcut rëü.

Albert însă nu mal vine. Cel străini parcă nu pot
pleca şi cel de casă parcă nu îndrăznesc să se culce.

\ *
A doua di, Sâmbătă sara, după nuntă, la Oliven- 

baum masă mare (a groisă vecere*).
S’a poftit mulţime de lume.

*) Vecii ilustraţia fasciculei 5.
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feïghéla

Madam Sura şi cu Feïghéla a venit chiar de la în
ceput.

Feïghéla nu prea tinea să vină aşa de vreme, dar 
Madam Sura nu putea întârçlié : dacă n’or veni ru
dele apoi cine să vină ? Madam Sura era rudă.

Leopold Herman a venit şi el, şi aşt6ptă să gâséscà 
la masă aşa cumva un loc ca să stea lângă Feïghéla, 
să potă vorbi cu dînsa

Di frumosă.
Din dos în curte s’aü întins mese lungi de scân

duri, pentru lumea mai nevoâşă, care nu pote să mai 
încapă în casă.

Inneuntru în casă sînt mese întinse în doué odăi 
mari : în aceea unde în çliua nuntii eraü lăutarii şi în 
cea în care fusese dansul.

Lumea se aşadă la masă şi Herman îşi capetă un 
loc bun, tocmai lângă Feïghéla.

Ce mulţumit e el că o să potă vorbi- De-o cam 
dată însă o vecină îl tine de vorbă pe dînsul.

In casă şi afară se dă de mâncare sarmale, friptură, 
pui fripţi şi vin.

Un rând* de lăutari cântă în curte şi alţiî la uşă 
pentru masa din casă.

Herman nu pôte vorbi nimic cu Feïghéla din pri
cina vecineî.

După masă, lăutarii toţî se adună la uşa caseî şi 
lumea de la mesele din curte intră în casă pe unde 
mai găsesc loc şi umplu şi odăile şi săliţa de n'aî pe 
unde te maî înturna.

Intre Herman şi Feïghéla s’aü înghesuit vro patru 
cincî inşi.

Lăutarii cântă un cântec pentru darul de nuntă.
Xo. 7 „FeIgk6UM.
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In cep să se dea daruri. Mai întâïü daü ceî din fa
milia miresei şi apoi ceî din familia mirelui.

Unul din lăutari strigă în gura mare numele per- 
sôneï şi darul ce a dat. Aşa, de pildă, se aude stri
gând :

Cinstitul nostru fruntaş Iancu Şmilovicî : patru sfeş
nice de argint; vestita nostră aristocrată şi mare bine- 
fàcëtôre Madam Hana Feldman un inel de briliante; 
vestitul nostru aristocrat Simon Grünberg o lampă 
mare de atârnat pentru salon. Frumôsa nostră bine- 
fàcëtôre Ghisela Friedman un servicïü de argint pen
tru céïü.

— Ce plictisélà şi cu darurile astea, îşi rjice Her
man în gând- Si lumea asta se îndésâ acolea unul 
peste altul parcă au să îea dînşii darurile 1 Cum aş pute 
ore să mê apropilü de Feïghéla ca să-î vorbesc? Cred 
însă că de-acuma trebue să se ispravéscà.

Strigătul darurilor însă a ţinut pôte vre-un cés. Intre 
alte nume s’a au^it şi ; Mndam Sura lui Berlă sin 
Gherşin, un inel de diamant.

— Me rog, după daruri ce maï urméza, ce să mai 
face? întrébà Herman pe un betrân care scie obi
ceiurile.

— După daruri se începe dansul, se începe jocul, 
çjice bătrânul.

— Aha, se gândesce Herman, atunci o să pot vorbi 
şi eü cu Feïghéla. De nu s’o pute alt-fel atunci am 
s’o ïéü să dansez cu ea şi, după ce o ïéü, pe urmă o 
ţin de vorbă.

După strigarea darurilor nşele salonului se deschid 
şi lumea trece acolo.

Se începe dansul-
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Herman plécà spre Feïghéla să o ïea la dans.
Unul din lăutari strigă, însă, acuma pe cel ce tre- 

bue să vină să danseze cu mirésa, şi începe cu cineva 
din familia miresei şi anume cu unul care să potă să 
dee un bacşiş mai mare pentru lăutari.

Aşa, lăutarul strigă :
— Să poftescă acuma tînărul şi frumosul şi bogatul 

nostru aristocrat lacob Grün să danseze cu mi
résa şi să arunce şi la lăutari vr’o câte-va sute de 
galbeni.

— Bravo ! se gândesce Herman, acum d'abia începe 
altă comedie.

Si lacob Grün vine şi dansézâ cu mirésa mici jo
curi care se obicinuesc anume la nuntă. Si fiind că 
nu se cade ca bărbatul şi femeea care jocă să'şi atingă 
raâneie, de aceea ei au la joc o basma şi bărbatul, 
adecă cavalerul ţine de un colţ şi damă, adecă mirésa 
de celait colţ.

După lacob Grün urmézà apoi alţii mulţi între care 
şi Leopold Herman şi Albert Stub

— Dar după asta ce se mai face V întrebă Herman 
pe un vecin.

— După asta se jocă şi alte jocuri.
— Forte bine, îşi qlice Herman, şi de îndată ce lău

tarii încep să cânte un vals, el se gândesce să se ducă 
să iea pe Feïghéla.

Vré să iea pe Feïghéla dar bagă de samă că acuma 
femeile jocă numai ele in de ele şi bărbaţii ei în deei-

— Hai să jucăm, Herman, ţlice Albert.
— Ce să jucăm, çlice Herman; ian ascultă: mult o 

să mai ţină aşa ?
— Ce?
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Jocul, aşa: bărbaţii de-o parte şi femeile de alta? 
Asta ţine până la urmă.
— Aşal
— Dar ce e ?
— E că eü aş vré să ïéü pe Feïghéla la joc, că am 

de vorbit cn dînsa.
Apoi îea-o.
— Cum ?1 Când toţi ceilalţi jocă deoparte, numai 

eü să...
— Ce, ţi-i ruşine ? Haide că încep eu.
Când vorbesc eî aşa iacă şi vr’o câţî-va tineri ro^ 

mâni-— studenţi, funcţionari.
— Este voe ? me rog, întrébà unul dintre tine î.
— Poftiţi, poftiţi, răspunde cine-va, uşile sînt des

chise la totă lumea.
Albert şi Herman încep numai de cât să vorbésca 

cu cei d’ntâî noii veniţi cu care se cunosc şi în cu- 
rênd Albert şi noii veniţi încep se danseze cu dom- 
nişore.

Herman care era gata să îea şi el pe Feïghéla, toc
mai stă şi se gândesce:

— Are haz acuma să mî-o îea pe Feïghéla vre-unul 
din aceşti musafiri-

Nu sciü cum s’a făcut însă că n'a luat'o nîmenî pe 
Feïghéla, ci a luat’o Herman.

In momentele de linişte ale dansuluî Hei man începe 
să vorbéscà cu dînsa.

Dilele astea Feïghéla se arătase cam rece faţă de 
Herman. Récéla eï îl făcu sà créçla că ea e superată, 
că el ï-a greşit pôte cu ceva, că a nemulţămit’o cum-va, 
că pôte nu trebue să se mai porte aşa cum-va cu 
dînsa, că în sfârşit e ceva la mijloc şi din aceste pri-
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cirri vrênd ne-vrênd, adică vri nd sâ fie mai cu băgare 
de samă fală de dînsa, el începe să fie mai

Ea băgând de samă ràcéla lui, începe şi ea să’şî 
clică :

— A I Dar el are nu sciü ce asupra mea? O fi 
auclit ceva de mine, orï pôte i-s'a părut, ori am făcut 
eü ceva, ori cine scie ce este. Dacă e aşa trebue să 
me feresc, trebue să aştept să vèd ce este- Şi cu aceste 
gânduri începe şi ea să se arate mai rece fată de 
dînsul.

Unul pe altul se crede supărat, şi unul şi altul se 
arată rece nesciind ce are cel-alt şi de-asară până acum 
recela s’a întărit îndestul.

( ând au venit în astă-sară la nuntă se uïtaü unul 
după altul, şi el care căuta prilej să vorbéscà cu dînsa 
vëçlênd’o îşi dicea în gând :

— Uite-o cum şăde colo ! Dacă ar fi şi la dînsa 
ceva tragere de inimă, dacă ar căuta şi ea să se apro
pie de mine şi să putem vorbi, negreşit că am izbuti 
maî uşor; dar aşa: eu umblu s'o ajung şi ea fuge să 
scape II...

La rîndul eî, dînsa îşi ţlice şi ea în gând :
— Ian privesce-1 cum şăde colo şi nici nu gândesce 

să se apropie de mine. Par’că ar vré să alerg eü dupé 
dînsul 11.. Are ceva în inima lui, este vr’o pricină care 
îl îndepârtézâ de mine.

Şi acum când încep să vorbéscà, cum vorbesc ?
— De când umblu să’tî pot vorbi.
— Da? întrebă ea.
— Da, rèspunde el.
Ea: da? el: da şi cu aceşti doi da se închee totă 

vorba.
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— Ce sà’ï mai vorbesc, îşi çlice el, n’auçlï cum me 
'ntrăbă : da ? Me întreabă cu aşa neîncredere ca şi 
cum ar <Jice: D-ta să’mî vorbescî mie? Dar de unde 
şi până unde ? Ce este între noi doî ca să aï nevoe 
să me întrebi?!.. Fugi d’acolea D-le cu întrebatul 
D-talel Nu ti se trec astea pe la mine.

Ast-fel, dînsul închee vorba.
Ea vèçlênd că dînsul n’o mai întrebă nimic 

şi îşi (Jice numai în gând :
— Au$i-1 că umblă să-mî vorbăscă şi acuma tace. 

Hei, a voit el s’o drégà dar nu se pote, a voit să se 
arate că nu-î supărat dar n’a putut. Degîaba e, ce are 
el are.

Cu atâta vorbă s’a ales acuma Herman, şi cu atâta 
s’a ales şi până diminăţă când s’aü împrăştiet to.î de 
la nuntă.

A mers el Herman de-a petrecută pe Feïghéla, dar 
n’a putut să-î mai vorbéscà nimica.

— Ce să-î spun acuma ? Ce să-î vorbesc acuma aşa 
în drum să-mî răspundă îar vr’un da?

A petrecut’o pe dînsa şi pe Madam Sura până în 
capătul hudicîoreî.

tace

X

— Vaï 1 çlice Madam Sura. Dar pe unde sînt eü ! ? 
Ce drum e acesta ! Ce case sînt acestea ! Case pustii 1 
N’aü nicî uşî, nici ferestre, nicî acopereminte ! ! Şi 
uliţa!? Dar nicî nu este uliţă, nu este drum printre 
casele astea ! Tote casele amestecate, îngrămădite una 
peste alta parcă le-ar fi adus apa. Pe unde sînt eü ? 
Am rătăcit drumul 1 Şi înseréçlà, se întuneca ; Şi fe
tele mă aştăptă ca să stăm la masă. Ce locuri 1 Şi nu
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sciü cum înseréçlâ astà-çiï, că mai încolo e lumină şi 
pe lângă mine, întuneric ! !... Şi n’am pe cine să în
treb ! Ba da, iată cine-va venind încôce.

— Me rog, pe unde aş puté să apuc ? Am rătăcit 
drumul şi voïü să es în Strada Mare lângă Mitropolie, 
să me duc acasă.

— Dar ce să mai caţî acasă ?
— Cum ce să caut ? Me aştâptă fetele cu masa.
— Aş, fetele nu te mai aştâptă. Fetele d-tale s'aü 

dus, nu mai este nici una acasă la d-ta.
— Vai de mine! Ce spui, Domuule?!...
— Spun ceea ce este, spun că fetele d-tale s'aü dus: 

una e la mine, Ida ; cea mică, Rifca, e la Constanti- 
nopol, a luat’o Hana, vara lui bărbatu-teu, a luat'o 
s’o vîndă unui turc.

— Dar Feïghéla?
— Feïgh la a fugit cu chelbosul cel ce şade peste 

drum de d-ta şi neteçlesce mâţa pe spate.
— Dar d-ta de unde le sciï tôte?
— Cum să nu le sciü, dacă sîntem nemuri!
— Némuri ?!
— Da. Frate cu bàrbatul-têü, cu Berlă.
— A 1 Tu eşti Froîca?!...
— Da.
— Froîca care s’a botezat, s’a făcut mişimăt')!
— Da.
— A 1 Te cunosc, te cunosc, dar... uïte o vêd şi pe 

Hana, uîte-o trece pe colo de lângă casa cea albă ; 
trece repede şi numeră : numeră casele şi pe 
numeră lovesce cu mâna întrînsa, lovesce cu mâna de
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perete de s'aude tocmai de-< ici; ïan auçlï: douê-çlecï 
şi şepte, poc ! douè-decï şi opt, poc ! douê-çlecï şi noue, 
poci... şi pe care n’o lovesce aceea trebue să moră. * 
Si mie îmi pare aşa de bine, şi uite ce frumos dansez 
şi me învârtesc aşa încet, încet cu capul aplecat pe 
umèr ca să nu se supere numeral. Vai ! dar uite fe
tele mele, se duc la Oonstantinopol 1 Staţi, staţi copiii 
fetelor 1 Să daü repede după ele să le ajung. Dar nu 
pot merge destul de repede ! Am dat într’o mocirlă ! 
Uite cum me înnămolesc 1 1... Şi eu trebue să merg 
repede să le ajung pe fete : Feïghéla, Feïghéla, Feï- 
ghéla, Feïghéla 1

— Ce este, mamă ?
— Staţi, staţi 1
— Dar ce spui mamă ? Se vede că vise zî ?
— Dar unde sîntem noi ?
— Unde să fim ? Sîntem în casă, în pat, dormim.
Madam Sura visa.
Adouadi dimineţă se scôlà bolnavă.

Madam Sura e bolnavă de vr’o trei çlile, dar doc
torul î-a dat nisce prafuri de luat în apă şi acuma e 
mai bine.

S’a bolnăvit de-atuncea de când a visat că juca şi 
mergea printr’o mocirlă ; că jocul şi mocirla, adică 
noroiul în vis, prevestesce supèrare. Dar visul a fost 
adevèrat.

Negreşit, cjicea ea, totă supêrarea lui Herman tre
bue să vie de-acolo că a aflat că între némurile băr
batului meü, sînt şi aceşti păcătoşi • Ha na care ţine 
la Constantinopel casă necinstită şi Froîca, păcăto-
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sul care s a botezat. Noï credeam că e numai pă
rere şi când colo Herman era chiar supèrat. Adecă 
nu pntem rjice supărat, pentrü că dôr nu î-am făcut 
nimică să-l supere ; dar era recit de noi, adică e re
cit şi acuma pentru că negreşit că vré să se retragă 
să nu mai îea pe Feïghéla. Dar cine să fi fost ore a- 
cela care s’a apucat numai de cat să spue că în né- 
mul nostru este un mişimet şi o femee necinstită ? Eü 
socot că tréba asta trebue s'o fi făcut Simon, de ne
caz că Feïghéla n’a voit să se ducă după dînsul.

Madam Sura a fost bolnavă şi acuma e mai bine.
E mai bine Madam Sura, dar e necăjită că, pe cât 

îî pare ei, Herman s’a recit şi are de gând să nu să 
mai însôre cu Feïghéla.

S’a mai întêmplat ceva :
In casele unde ş6de Madam Sura, tocmai în fundul 

curţii, despre Feredeul turcesc şede Blima, o biată fe
mee veduvă şi cu o casă de copii.

Blima a venit astăzi la Madam Sura. A venit de s’a 
plâns că nu scie ce să mai facă cu atâtea nevoi când 
n’are nicî o para în buzunar, şi în casă n’are nici de 
unele.

Madam Sura a ascultat’o pe biata Blima şi a plâns 
cu dinsa şi mai pe urmă ï-a çlis :

— Ascultă, dragă, nici eü nu sînt bogătaşă, dar de 
multe, multe orî m'am făcut gabata *) pentru fetele 
de măritat şi pentru fel de fel de nevoî. Earna tre
cută, chiar m’am făcut gabata şi am măritat doué 
fete. Nu sînt bogătaşă, dar sînt şi eu din omeni şi am 
cunoştinţele mele la care la vreme de nevee pot să
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Indrăsnesc. Ilï făgăduesc ajutorul meü şi de aceea 
du-te acasă cu inimă bună şi aï nădejde în bunătatea 
lui Dumnezeii care nu trece cu vederea pe cei care 
sînt în suferinţă. Eü am tot dorul şi totă tragerea de 
inimă să te ajut, Dumnezeu o să me ajute pe mine 
şi eü o să te ajut pe D-ta.

Cam aşa a vorbit Madam Sura cătră Blima şi nu 
mult după acea s%a îmbrăcat cuviincios, a luat în mână 
o batistă albă în care să pună ceea ce-o putea aduna 
de pomană şi a pornit prin târg pe la cunoscuţi-

— M’am făcut eü gabătâ, çlice Madam Sura eşind 
de-acasă, m’am făcui gabătâ pentru Blima, dar să-mî 
ajute D-çleü să aflu şi eü cine a fost ticălosul care s’a 
apucat şi a spus lui Herman minciuni. Am să vèd 
mai întâiü dacă nu cumva a eşit vorba asta de pe la 
Hala, de şi nu’mî vine a crede, pentru că Iiaîa e tot 
din familia nostră şi cum mî-e ruşine mie să afle cine
va că sînt rudă cu Froîca şi cu liana, tot aşa trebue 
să-î fie şi Iiaeî, dar orî-cum, tot trec eü pe la Iiaîa, 
cine scie—vorba românului : dracu nu face biserici. 
In sfârşit ca gabătâ umblând din casă în casă trebue 
să descoper eü ceva.
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Madam Sura s’a făcut gabătâ pentru biata Blima 
şi până acuma a umblat printr’o mulţime de locuri. 
Pentru Blima tot a adunat ceva. In batista care o fine 
în mână, se vede ca vr’un pumn de parale mai mult 
gologani, dar sînt şi parale albe. N'a aflat însă nimica 
despre vorba cu Herman-

Acum, Madam Sura se duce spreFaîbiş, acolo dacă 
n’o afla ea ceva. Inima parcă’î spune ceva de Faîbiş,
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de aceea şi ea se grăbesce mai tare într’acolo şi i se 
pare aşa de mult până să ajungă la Faîbiş de şi a- 
cuma e aprôpe, că ce depărtare este din ulicîora de 
la sf. loan până la Faîbiş.

Acum ajunge în Strada Băncii şi vré să apuce la 
vale spre Banu, dar în coltul uliţiî iacă şi Madam 
Silber.

Madam Silber are şi ea în mână o batistă, se vede 
că şi ea e gabâtă acuma.

— Bună cjiua, Madam Silber.
— Bună çliua, Madam Sura.
— Eşti gabâtă?
— Da, ca să mărit o fată a unei femeî care mi-a- 

duce mie pene de gâscă, puf-..
— Care. Care aduce pene ? Pôte Zăidăroea ?
— Tocmai.
— Mărită fata ?
— Da, o dă după un cismar. Dar d-ta pentru cine ?
— Eü prntru una Blima, o femee văduvă şi cu-o 

casă de copii. Dar de unde vii acuma?
— Acuma am fost pe la biata Leïa lui Faîbiş.
Aci Madam Sura se desparte de Madam Silber, dar

nu-şî pôte închipui pentru ce Madam Silber a dis- biata 
Leïa lui Faibiş. De ce să-î clică biata ? Slavă lui D-<Jeü 
dacă şi Leïa mai pôte fi de căinat apoi ce să mai çlicï 
de altele care trăesc aşa de greü şi aü atâtea necazuri?

Cu gânduri de acestea Madam Sura ajunge din dos, 
la porta lui Faîbiş.
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- Dar ce-î asta Leïa ? tfice Madam Sura intrând 

în casă la Faîbiş.
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Madam Leïa şi cu toţi aï casei adică ea şi cu Faî- 
biş şi cu copiii toţi numai în ciorapi şed jos la pă- 
mînt ca după mort. Cu dînşiî în casă mai sînt şi vr’o 
câţî-va cunoscuţi şi rude de prin târg, care stau pe 
scaune.

Când ice Madam Sura : „Dar ce-î asta Leîa“ deo
dată Madam Lela se uită la dînsa, apoi plecă faţa în 
jos, pune mânele la ochi şi începe a plânge cu glas.

Faîbiş, care nici n’a ridicat capul îşi şterge şi el la
crimile.

Madam Sura vré să mai întrebe odată : ce este, dar 
vëçlênd pe ceilalţi plângând, lacrimile o podidesc şi pe 
dînsa aşa că nu mai pote întreba ci de-abïa pote să 
se sprijine de un dulap, şi se lasă aprôpe In nesimţire 
pe capëtul unei canapele.

Ceî de casă plâng, Madam Sura plânge, şi ceilalţi 
în mijlocul acestei jălaniî plâng şi eî.

— Iacă, (Jice Leon Wolf, care e ver cu Faîbiş, iaca 
ce vré să qlică să aï copii şi să le porţi grija să-î cresc!, 
ca să-l\ rupă inima şi să te facă de rîsul lumii. Pof
tim fericire de părinte şi resplată de la copii.

Cu aceste vorbe Leon Wolf ridică de pe masă o 
scrisôre şi o aruncă apoi cu necaz.

— Ce e aceea ? întrébà Madam Sura, venindu-şî 
in fire.

— Ce e asta? çlice Wolf, bucurie de la Taubela. 
Iaca ce scrie*.
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3 Martie, 1874. Focşani.

Scumpii mei Părinţi,
Aflaţi că scrisôrea acesta este de la mine, fiica vostră 

Taubela.
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Pote că nu vë fac plăcere dar me simt datore să 
vë însciintez că sînt măritată cu un român şi sînt 
creştină.

Am făcut pasul acesta fără voea vostră, dar vë rog 
din inimă să nu încetaţi de a fi părinţii mei şi să me 
ertaţî, căci eü vë iubesc ca şi mai nainte. Dacă më 
ertaţî, vë rog să-mî rëspundetï.
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Fiica vostră care ve îubesce
Eufrosina P o dgoricénu

— Aï-aï-aï-aï-aï-aï-aï ! Mişimet !... çlice Madam Sura 
punènd mâna la frunte, îar în mintea eï se gândesce: 

„Acuma să maî audă Herman şi de asta! 
„Aï-aï-aï-aï-aï-aï-aï ! !..

XI

— Ian te uîtă, më rogi.. Mă! dar ta-e maî sîntem 
grăbiţî ! !

Aşa çlice Iehet către Blima care trece pe drum, du- 
cê id de mână deoparte un băeţel îmbrăcat cu haîne 
de catifea destul de frumuşele, dar prea mari pentru 
el; şi de partea celaltă doué fetiţe una ca de şepte 
şi alta de vr’o doî-spre-$ece anî.

— Ghit Sabes, Iehet.
— Ghit Şabes, Blima, da ’ncotro te ducî ?
— Ia, păn colea la Zisei, că ea a fost de atâtea ori 

la mine şi eü n'ammaî avut când să merg la dînsa.
— Aï dreptate să te duci la Zisei dacă atâta prie

tenă aï în tot laşul.
Eu e-eï! Apoï îmï pare rëu dacă vreï s’o îeî aşa. 

Aveam de gând să më duc întâiü pe la Zisei, să stau
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acolo vr’o jumêtate de cés, să mï mântui urechea de 
dînsa şi pe urmă să me 'ntorc aice la voi să stăm la 
vorbă în tot bunul.

Cu acetse vorbe, Blima lasă. drumul şi apucă spre 
stânga începând a urca dâmbul spre Iehet.

lehet e o femee scurtă şi grosă; de vârstă mai bine 
de cinci-tjecî de ani, dar aşa de grosă că numai bine 
trece pe uşă. Acuma a ezit totă uşa că şede tocmai 
pe prag, din faţă, la uliţă.

E un după prânz din cele mai frumôse din luna 
lui Aprilie. Sôre, cald potrivit, şi un cerïü sâniliü pe 
care numai spre apus se vêd câte va straturi de nouri 
sbârciţi şi albi.

Aci e delavale de Mitropolie, cum mergi spre Ga- 
lata. Uliţa n'are nume, dar lumea când vorbesce dice : 
Drumul pe la Chiriac saü Drumul pe la Capiştea 
Veche.

Ii (Jice numai drum şi nu stradă saü 'uliţă pentru 
că d’abia drum dacă este, dar de stradă nici vorbă nu 
e. Ba şi drum este el când este, este de pildă cum e 
acuma că ’i vremea uscată, iar când dă Dumnezeu de 
stropesce vr’o bură de ploe încolo pe sus, prin târg 
pe la Mitropolie, atunci totă apa se scoboră aice şi-in 
loc de drumul de pe la Capiştea Veche vecii cât veţli, 
cu ochii, nu apă, nici noroïü ci un fel de ciorbă, prin 
care se primbă cu mersul lor regulat gâscele evreilor 
din mahala, şi prin care horhăesc într’una, parcă ar 
căuta nisce diamante, vârând botul până ;n gêna ochi
lor porcii ţiganilor din vecinătate.

Acuma, Slavă lui Dumnezeu, însă, nu-i glod (noroïü) 
dar a încppud_sâ__fie__colb1(praf) de ajuns, iar apă este 
numai prin [ şanţurile de de-o parte şi de alta a dru-

100



Ill / jftSte&jMI

Cupon No. 8
FEIGllÉliAToţi cititorii 

primesc im prcniiù



S-s
oS w

© A © 1 .►:§ §.a

•3 §>â
-S «•* * b-gso <5 — „ _2 -2 sa

i«55 -sr-3 Îs S3 '3-5
's°<gô®a

’a 113 5 -o3 3 3 os
©O 3
•3 a

3 °ji;3 3 s
© •»*< '-3
© 3_ ^ 

-*J a3«S 1-i o 43 •— fcp 5c © 3
■O*. ®

3§ g

e©:r3 *3

S S o
"3 '-oW) ©. a à0 ■H ~.s

_o3 •M

Jj S'g o 3
©-© 3
ati 2
à *4 ®

s<08 ^ £©

IJ.JSÎI s, 
Ifls-r fi
^ *3 § * >3 g § 5 
H4 S^-2 g ^ 5 O
■<î -3 o a ©. 11 î - S |g|

If~Jîl|- iiîSIî lil
a o'5® ^ O s '5 ^ j o O Ş~

pS-ci^s ° «o â
_2'£ £ ©,* _ ct o S o
-2 -g > «> s _p .§ 2 ~ w c « &* • - ©* S

l!|i!i! ili{ Sï.Ü'lJ
1-pijfl J||-§|1.^ 

!ll:il!iifl-ilf|ip
ş®^!i‘§îis1s!'sgo! 

flllîlp^iîlolji!
3 £ 5,^0-= - o-~£ sr - SB-

3 ^ ^ ^ 3’P — _
ţs ci °-M * S- : Io-S «-3 gf ô^"51! g~

■5='S<oiş2g=5 ,^o»S--
*s<s -spgS Ş°şi.s “ “ “-3d§S
■S-ap; 3&«3 1§|°fl§ §6^ |?{§-Is5
•S sg «*§& | ! ~ .2 a®

—3 -3 £ io Q ^ 'fi H U (J) ^r n o m > ~ - «* 5 "T"* ’o O © 2 CS
o C H ^ P 5=3 .S s ^ o ^ « îa ^ © © '5 ^ a *c ^

, i!i:!|«i;ss;i ««sfiiKHîiliii; h :lf^||!Egâ»l 1!i:i!|âi»:.lnUl°°
f I $«§1? i î<K?*i *S til«*<l
- eo®«ii«ejfl(o S o©^£4U”-Si « *5^ "a|0.^c V •** 3 ®h^2o^t^°sgOogSM = ?

ga 5^ g§2-^s -3.S
•c3° = o p c 2 .£ ,* g
*3 c —r- W i-, r' ^ o

0343 ■n
ii.M8~g

O ^a ©
o "3 2Î1:© o© 33 rQa 3 ft} «

f3 rţ "iH•S 3
S00

-+o

0 g’S
h|l
Qjfcn

Jbirf
■ og

r 3c*
■H. 1-

3 ss 3 a•m 'a3 3 3© © ©^
3 ^ - 
CS »H gv 3 S 

c S«'H-h2 

O^ cs
3 ° k

go. -a ^ 
§R.Q

3ti■M 05 oo.
h ©H io 

C8
•H •*H
3 3
9 *3 V 

sj â
*~S

©
©
O

sCO 3O © o© ©© *03 343 © 3* 3 3
3^ § S P ®3 ^ 
—1 o oa 343 r•5 « o o •—■ | 

o 5 -o 9 -g 2 5
<6*3 o

0 PI g
y -3 di -g 
U © o a 3

Pilii:

*M43 s e© © ©
©- j 0.>© h o ©© r
g,3 © tJ 3

3 32 3 ^0 »o ©
*Ms ©

^ 3^ n o £ - - Z’*
’w 3 O C5o > 53-2

- Ni «i 5 °.Î B|
n « = aS r " s 8 «j
•H 113 o

c 6 3 p.
5a •£ § q

io
©

«°2

Q<3 >—* © CZ

$

Mc£<41 05 «2

'E.S N sH H 'O§c sc5 — © ■H fiio ti 3 G) s|



feighéla

muluï. Sint şanţuri pentru că sînt mai bine de dece 
ani de când sa plănuit să se facă stradă, şi până să 
se facă stradă, fiind-că nu se hotărîse cu ce să 
veze strada, s’aü săpat deodată şanţurile, pentru că 
dacă aï şanţuri e ca şi cum aï avea stradă pavată. Sînt 
şanţurî pline de un fel de apă verde, un verde mult 
maï deschis de cât cel care se vede pe şesul Bahluîu- 
luî şi pe délul plin de vii şi de grădini cu pomet al 
GaJateţ.

E cald, e sôre, e lumină. Glasul broscelor din şan
ţurile vergii se îngână cu glasul cucului de la Galata; 
iar zefirul aduce clin gradinele de la Galata miros de 
liliac şi îl amestecă cu mirosul de verdéfà din şanţurî.

Si în acéstâ bae de căldură şi de lumină, în acest 
cântec, în acest miros hălăduesce acuma lumea de pe 
la Capiştea Veche.

De-o parte şi de alta a drumului sînt dughene (pră
vălii), şi in faţa fie căreî prăvălii este câte un podeţ 
peste şanţ.

In partea drépta cum mergi spre Galata, locul e 
mal jos, iar în partea stângă, locul e sus, e un fel de 
dâmb care se vede că se ţine de délul Mitropoliei. Şi 
casele în partea stângă sînt pe dâmb. Şi ceî carî sînt 
cu casele pe dâmb se ţin maï sus de cât ceî care sînt 
în vale, după cum şi este în adevêr.

Si iehet çéde pe dâmb. Şi acuma tocmaî, ca Sâm- 
betă după prânz, ne-avênd ce face, şi ne-avênd nici 
eu cine sta de vorbă pentru că ea de patru anî şi doue 
luni e vêcluvâ, a eşit şi ea de stă pe prag, legată nu
mai cu-o casâncâ albă la cap şi încolo numaî cu o 
ilanelă roşie de lână şi în fustă şi în papuci şi câl-
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tuni (ciorapi). Stă pe prag şi mănâncă trosnind mereu 
în dinţi seminţe de Sarea-Sôreluï. Mănâncă seminţe de 
Sarea-Sôreluï şi stă pe gânduri uîtându-se la cele-lalte 
case de pe dâmb şi de peste drum că la tôte casele e 
acuma lume pe-afară. Pe la tôte casele, adecă pe la 
tôte dughenele veçlï numai tărăbile ridicate în sus şi 
închise, iar uşele deschise tôte şi dinnaintea uşel pe 
târnaţurî (perone) o mulţime de lume, mâncând toţi 
la seminţe de Sarea-Sôreluï, ori la sâmburi de bostan 
(dovlèc). Mănâncă mereu şi vorbesc, şi vorbesc şi mă
nâncă. Când te-ai uita de departe te-aî mira ce fac ei 
căci pe to.î îî veçlï purtând pe dinnainte câte o mână 
aşa parcă ar învârti ceva, de şi nu portă mâna îm
prejur rotă, ci o portă aşa parcă ar face un triunghïü. 
Gând te„ apropii însă veçlï că mâna în invârtitura ei 
face trei mişcări: Cu o mişcare îea semînţa din pôlâ 
ori din cea-laltă mână; şi cu altă mişcare duce se* 
mînţă de la mână la gură ca să o crape în dinţî ; şi 
cu altă mişcare aruncă jos côja. Dinaintea fie-cărui 
ins veçlï câtămi-ţi-î grămada de coji, şi pe toţi ii auçlï 
cranţa-cranţa, cranţa-cranţa, un crânţenit de parcă aï 
fi într’o şoricărie orî într’o lume de şoricL

— Rei7el, adă 'ncôce afară un scăunel, çlice lehet, 
şi Reîzel fetiţa ei aduce din casă un scăunel de cele 
mici ca de copiî.

Blima se aşa^â pe scăunel lângă lehet care cu mâna 
stângă îea dintr'o farfurie de alăturea şi-’i pune in mână 
un pumn de semînţâ de Sarea-Sôreluï.

— Haï, copii, duceţi-ve şi ve primblaţi frumos pe 
colo pe drum, çlice Blima către copiii eî, punându-le 
la fie-care in mână câte-ceva semînţă de Sarea-Sôreluï.

— Nu, nu, las că daü eü copiilor, dice lehet.
— Ba, las că le-am dat eu.

TH. D. SPERANTIA
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— Atunci na-ţî înnapoï.
Acum Iehet şi cu Blima se pun la vorbă şi 

besc şi spun, şi vorbesc din ce în ce mai repede şi 
cu cât vorbesc mai repede mănâncă şi la Sarea-So- 
reluî. Le umblă mânele cu seminţele la gură parcă dé- 
pănă, şi cojile cât le aruncă cu mâna, cât le scuipă de-a 
dreptul din gură : le s’ar cojile din gură parcă sboră. 
In acest timp copiii : băetelul şi fetiţele Blimel stau 
frumuşel de rând, în picîore tustrei, şi crăntănesc cu 
totă sfinţenia la seminţe de Sarea-Sôreluï parcă ar fi 
datori ca numai de cât să le mănânce pe tôte acolo 
de faţă.

— Duceli-ve şi vê primblaţi frumos pe colo pe drum, 
(jice Blima către copil.

— Las că ne ducem, răspund copiii, uitându-se din
colo de Iehet unde era farfuria cu seminţele.

— Reîzel, du-te tu şi te primblă cu copiii, uite totă 
lumea se primblă. Aşa $ice Iehet punând Iar în mâna 
fie-cărul copil câte-ceva seminţe.

Reîzel lea copiii şi scoboră la drum.
— Pe drum a început chiar să se primble lumea, 

(Jice Iehet.
Iehet are dreptate. In faţa casef chiar trece un rând 

de vr o trei tineri, toţi cu bastône şi cu mănuşi. Cel 
de al trei ea care ţine pălăria în mână şi se şterge de 
sudôre pe frunte, ce frumos e peptănat şi cum e de 
pomăduit parcă ar fi un spiţer. Tustrei bine îmbrăcaţi 
se vede că sini din lumea bună : cel din mijloc doră 
e din magasinul de strae gata al lui Şae Zwiebel, din 
strada Mare-

Să nu crédà cineva că mahalaua asta e aşa de ne
băgat în samă, or că el mal pe jos de cât Podul-Roş. 
Tinerii de la magasiile cele mal mari vin sărbătorea

vor-
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pe-aicï de fac visite pe la domnişore şi fac cunoscinţî 
şi se uită la ele la primblare.

Colo mai înnainte se văd vr’o patru fete, domnişore 
de-aice din mahala.

Mai încolo trei dame. Cea naltă cu rochie de mă- 
tasă şi cu perucă e nevasta lui Lehrer, care are moră 
de cai la Podul lui Ipsilante. Ce mândră se tine şi 
cum îî şăde peruca peptănatâ pe temple parcă ar fi 
chiar perul ei.

— Uite, çlice lehet, uite Lehrerôea ce fudulă, parcă 
numai ea are perucă.

— Al Tocmai, sciî de Olivenbaum ? întrebă Blima. 
— Ce.
— Al Nu sciî- A fost o comedie întrégâ.
— Cu ce?
— Cu ce? că Madam Olivenbaum vré ca Matilda 

să porte perucă şi dr. Hirsch, adică ginerile nu vré.
— Dar se vede că n’au avut vorbă înnainte de 

nuntă ?
— Se vede.
— Apoi de ce n’aü vorbit, închee lehet privind spre 

Galata.
încolo în spre Galata se vede mulţime de lume. 
Dintr’acolo se văd venind şi vr’o doi bărbaţi, mer

gând încet, cu manele la spate, uîtându-se în pămînt 
şi fie-care îngânând încet şi dus pe gândurî câte un 
cântec de Sâmbătă. Cel mai bătrân e lancu Herşcu, 
ïar celait mai tinăr şi cu barba roşie e Herşcu Lupu.

Cele doue dame care vin după eï, u^a e nevasta 
a doua a lui lancu Herşcu, iar cea laltâ e lata lui, 
nevasta lui Herşcu Lupu.

— Ia i te uîtă la nevasta luî Herşcu Lupu, ce cer
cei mari de aur are în ureche şi ce mai de inele pe
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degete, şi cum tot dă din mână casă i-se vadă inelele!
Aşa çiice Blima către Iehet când cele doué dame 

ajung în dreptul podeţului din faţă.
— Da, rèspnnde Iehet, dar sciî de unde sînt inelele 

şi cerceii ?
— De unde?
— De unde ! Ce socoţî că i le-a cumpărat bărba- 

tu-seü ? !.. Atâta să aibă ea ochi în cap.
— Déü?l
— D'apoï. Dar ian ghicesce cine ?
— De, sciü eu.
— Gândesce-te bine. Nu pe departe.
— Nu sciu.
— Nu sciî ! Dar cu cine tot umblă bàrbatu*séü ?
— Vrei să <jicî de Chifa ?
— D'apoî ?
— Bătrânul?!...
— Bătrânul-
— Ptiu 1 bătăi Dumnedeü ! Om bătrân ?1
— Bătrân el, dar ea tănără ! şi unde sînt parale este 

şi cbef. Cine ’î dă parale lui bèrbatu-séü ?
— Si ore el bărbatu-seu scie?
0 ho-ho 1 Mai bine de cât mine. Dor cine '1 aduce 

’n casă pe Chifa ? 1
— Audi, mă rog !
— Da. De cât çlice că ea Ta încredinţat pe bărba- 

tu-séü, pe Herşcu, să n’aibă nici o grijă că Chifa ’I 
bătrân de tot.

— Si are să se călugărăscă ?
— Se vede. Dar ce'î pasă lui Herşcu ? Are Chifa 

parale ? Are- Dacă are ce mai vrei ?
A! Dar de Hanrieta ce mal sciî.
— Care Hanrieta, Iehet ?

105
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— Gare Hanrietă 1 ! Hanrieta.
— Nu sciü care.
— Eï, me rog, Hanrieta, Madam Hanrieta, nevasta 

lui Adolf Bergher.
— A-lia 1 Hona ? Honală ?
— Da-
— Eï, ce vrei să scïi de ea?
— Ce ? Vréü să sciü ce-a mai fost.
— Dar ce sciï c’a fost?
— Eï, sciü că bàrbatu-sêü a fost prins o serisôre 

care î-o trimesese eï, cum îl chémà ?... cel de la tri
bunal care stă acolo peste drum de voî....

— Tupescu.?
— Da.
— Ei, ce Tupescu i Tupescu na fost* nimica. Acuma 

chiar (Jilele astea a fost ceva frumos de tot.
— Ce?
— Hei ! <Jice Blima pregătindu-se la povestit, adică 

pregătindu-se a povesti ceva lung, ceva noü, ceva in
teresant, pe care numai ea scie să’l povestéscà tocma 
cum a fost şi tu nici nu sciî ce chilipir sau ce noroc 
aï că ai dat peste dînsa să-ţî povestéscà ea, pe larg 
şi pe aşezat.

— Uite. Sciî că acum vr’o şâse lunî, Honală adică 
Harienta d-tale era cât p’aci să se despartă de Bergher?

— Eï, sciü, când a fost istoria cu căpitanul cela....
— Da. Ei, după aceea ea a dis că nu-î adevărat, că 

n’a fost nimica ; mă-sa tot aşa ; tata-sêü a mai dat 
vro doue sute de galbeni lui Bergher şi Bergher dacă 
a ve^lut paralele s'a împécat.

— Eî, după aceea?
— După aceea nu s’a mai au$it nimica. Nu s’audia 

nimica şi lumea începuse a vorbi că Honală s’a cu-
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minţit, şi bàrbatu-sèü în tote părţile o laudă că’î gos
podină şi ’î economă şi câte şi mai câte

îmi aduc aminte că într'o <Ji, eram la Marcus, şi 
Madam Marcus îï cerea nisce parale să plătescă la o 
cusătorăsă, care î-a fost cusut nisce feţe de perine şi 
nisce capoţele pentru copii ; şi Marcus îï imputa că 
hojma tot îî cere parale-

— Apoi ce să fac, çlice Madam Marcus, cer pentru 
că trebue.

— Trebue, trebue, çlice Marcus; dar de ce nu mai 
rupi şi tu din côce şi din colo de la cheltuelî. Imî spu
nea Adolf Bergher că nevast i lui face atâtea econo
mii de te sperii: îşi cumpără inele, îşi cumpără haîne 
numai din economii- Şi 'ţi închipui din ce economii, 
că ce e Adolf Bergher? Celăfă are?

La urma urmei nu-î de cât un contabil. Ce se po- 
trivesce el cu noi 1 Dar cjice că ea se duce şi la hală, 
se duce singură de târguesce. Dice că se scolă dis-de 
diminăţă, pe la şăpte césurï şi se duce la hală.

— Ei, şi chiar se ducea, întrăbă Iehet.
— Se ducea cum de nu. Aşa ţlice că se ducea, nu

mai atât că într’o çü Bergher primesce la bîurou a- 
colo, la contuar, o scrisore în care îï çlice aşa :
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Domnule Adolf Bergher,

„Aî o nevastă forte bună, să’ţî trăăscă, dar când se 
duce diminăţă la hală poţi să te duci şi d-ta pe urma 
eî să vedî ce frumos târguesce- Şi dacă te duci nu 
uita să te uiţi în partea despre Beilic, în colţ, dacă 
este acolo şi un cupeu frumos cu doi cai negri. Dacă 
veţlî cupeul, atunci nu’l perde din ochi $i poţi să ţi 
oprescî la îndămână şi vro birjă ca la nevoe să te
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poţi lua după cupeu. Multe închinăciuni de la un prie
ten care nu vré sâ se isc&lèscâ \u

— Aşa ijicea în scrisôre?
— Tocmai aşa.
— Eï, şi ce-a fost? Blima.
— Apoi ce să fie, lehet. Adolf Bergher după ce a 

primit scrisôrea a tăcut. A tăcut parcă nar fi sciut 
nimica. A tăcut ; îar a doua-çli diminéià, după ce a 
pornit ea cu sluga la hală, cum a eşitea pe uşă, hiîde 
repede şi el, se îmbracă şi fuga după dinsa. Merge 
până ce o zăresce şi apoi se lasă mai încet ca să nu-1 
vadă ea.

Ea merge aşa cu sluga până ce ajunge în dreptul 
hăliî, colo în strada sf. Vinere. Acolo se opresce, scote 
punga din busunar, îî dă slugii, maî spune nu sciü 
ce din gură şi apoi plécà înnainte spre Tătăraşî.

— Dar barbatu-sèü?
— Bărbatu-seu merge tot în urma eî, îar când o 

vede că se opresce cu sluga, atunci el cotesce numai 
de cât la stânga prin măîden, se bagă printre nisce care 
şi trece in hală ; îar în hală cum ajunge numai de 
cât şi vede în partea de dincolo cupeul.

— Era acolo ?
— Da-a-a 1 Acolo, lângă trotuar, cu doi cai negri, 

frumoşi, tocmai aşa cum çlicea în scrisôre.
— Si ce face el, Bergher?
— < e sâ facă el? Când vede cupeul de-odată se 

gândesce : cupeul e acolea, dar ore unde să fie ne
vasta ? Şi când se gândesce aşa o îea repede la picior 
de tre e hala şi ajunge în partea de dincolo. Apoi se 
opresce acolo la uşă lângă zebrele şi se uită şi la cu
peu şi se uită printre lume s'o vadă pe dînsa.

— Pe Hanrieta ?
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— Da, pe Honalâ' Si cum se uită el aşa, pe dinsa 
n’o vede nicăerî, şi tocmai se gândesce : are haz că 
eu o aştept acolea şi ea s’o fi întors înnapoî în cotro a 
trimes sluga. Pôte că ea a trimis pe slugă numai să 
yaçlà ceva şi î-o fi dis să vină înnapoî sè mérgà tot 
amêndouè la târguit. Ce me fac eü acuma ? Dacă aş 
mai avé pe cineva l’aş lăsa aici să se uite la cupeu 
şi eu m’aş duce să vèd unde-’î ea. Ori pôte ar fi mai 
bine să trimit pe cineva după dînsa ? Dar cine o cu- 
noşte V să-î spun cum e îmbrăcată ? Cu pălărie, cu ro
chie négra ?

Dar câte n’or fi cu rochie negră şi cu pălărie. Tot 
ar fi mai bine să me uit chiar eü să vèd dacă n’oïü 
zări-o unde-va. Iată colea un bàét. Să-î <;lic să se uite 
la cupeü şi când o vedé pe cine-va...?

— Eî ? Si a pus pe bàét şi n’a făcut nimică, çlice 
Iehet.

— Nu, rêspunde Blima. Tocmai când vrè să des
chidă gura să-î dică bàétuluï, iaca o damă se apropie 
de cupeu.

— Cine era ? Ea ?
— Tocmai ea. Se apropie de cupeu.
— Şi se sue?
— Nu. Stăî.
— Aşteptă. Se apropie de cupeü şi cum se apropie 

iaca şi un fecior vine şi deschide uşa cnpeuluî....
— Şi ea se sue.
— Stăî. Ea apucă frumos rochia cu mâna, pune pi

ciorul pe scară, plecă capul şi se sue înnăuntru*
— Şi plécà.
— Ba nu. Mai întâiü feciorul închide uşa cupeuluî 

apoï se sue şi el pe capră şi haide.
— Dar Bergher ?

109
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— Bergher până acum se uita la dînsa şi îl luau 
toţi dracii; nu scia ce să facă să n'o scape, că nu 
vedea pe-acolo nici o trăsură. Iară când pornesce cu
peul, atunci pornesce şi el la fugă ca un nebun. Şi 
cupeul fuge repede şi el fuge cât pôte şi cupeul de
odată cotesce şi apucă pe strada Podul-Vechïü. Acuma 
Bergher çlice : s'a isprăvit, când tocmai iaca o trăsură 
prin Podul-Vechiü. Stăî birjar. Birjarul apucă să vină 
spre el. Stăî acolo nu mai veni. Dar birjarul a apucat 
acuma spre dînsul. Ah! Ce birjar prosti I am dis să 
stea şi el tot vine ! ! Până când o veni, până o mai în
tôrce îndêrët cupeul ajunge cine scie unde !

•— Eî şi a maï vëçlut cupeul ?
— Stăî să vedî. Gând ajunge birjarul Bergher se 

sue în trăsură şi-î çlice: întôrce repede.
— Şi, birjarul întôrce.-.
— Birjarul întôrce şi când ese în Podul Vechïü îî 

face semn să apuce în cotro. trecuse cupeul: Ascultă 
birjar, să mergi tot înnainte dupë cupeul cel care a 
trecut acuma încolo- L’aï vëçlut ? — Nu.

— Nu-1 vëçluse birjarul ?
— Nu.
— Cum să nu-1 fi vëçlut dacă chiar atunci trecuse?!..
— De ; nu-1 vëçluse.
— Şi ce-au făcut?
— Ce să facă ! Aü mânat, am mânat până ce de 

la o vreme aü zărit cupeul
— Şi atunci s’aü luat după dinsul ?...
— Da, s’aü luat după dînsul
— Şi unde a mers cupeul ?
— Cupeul unde să mérgà ? merge drept la Necu- 

laïe Varçlariu.
— Al

• • •
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— Da, merge la NecuJaï Varçlariu şi intră pe portă, 
că porta era deschisă.

111

Eîl
— Dar am uitat să spun că Bergher când a vëçlut 

că cupeul intră în curte la Varçlariu, el repede a rjis 
birjarului să lase la pas, la pas de tot, ca să potă 
vede ce face ea. Şi ca să nu-1 cunoscă ea dacă şî-ar 
arunca ochii din întîmplare, el şî-a ridicat gulerul în 
sus peste obraz şi şî-a tras pălăria pe ochi.

— Eî, şi ea după ce a intrat pe portă ?
— După ce a intrat pe portă a tras frumos la 

scară.
— Şi ea s'a dat jos
— Ba nu. A venit feciorul şi î-a deschis uşa de la 

cupeu, frumos...
— Frumos.
— Şi s'a suit pe scări frumos,
— Frumos.
— Şi a desshis uşa frumos.
— Şi a intrat frumos în casă ?
— Intrat parcă-a fost de-acolo.
— Pe ur.i ă?
— Pe urmă... ce să mai grăesc?
— Bine, dar bârbatu-seü?
— A1 Bàrbatu-seü ? Bârbatu-sèü după ce a vëçlut'o 

c'a intrat acolo s'a dus drept la procuror.
— A-ha !
— Şi a luat pe procuror şi s’a dus cu procurorul 

la Varçlariu şi când aü intrat colo ï-aü găsit, sciî cum 
să clic, că eî nici nu se gândïaü măcar la una ca asta.

— El şi ?
— Ei, şi procurorul # scos condica lui, şi a scris 

în condică cum a găsit'o pe dînsa cu Varçlariu, şi a
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ocărît’o bine şiî-atjis: nu’tîe-ruşine obrazului să fu?î 
de-acasă de la bărbat şi să te duci pe la alţii ? ! Si a 
ocărat’o şi I-a çlls : neruşinată şi căţea, fie eî acolo, şi 
I-a qlis în tot felul.

— Bine î-a făcut. Aşa ar trebui să le facă la tôte, 
să se sature de stricat casele ômenilor. Dar eu, dacă 
eram în locul procurorului celuia, tî trăgeam şi vr’o 
câte-va palme să’î plesnésca ochii şi o puneam şi la 
închisôre, să ţină minte, să se’nveţe de altă dată-Ce? 
socoti că bărbaţii sint vinovaţi ?..

— Aş !
— Nu. Ele sînt vinovate, că ele le ese înnainte şi 

le ţin calea. Nu-î vorbă că eü nu mè tem de băr
batul meü ; dar de ce să nu şadă şi ele acasă cinstite 
cum staü eu.

— Aşa-?.
— Ce, pe mine me întrebă cineva ? !
— Aş, de unde ? !
— Dar îan să vréu şi eü să fac ca dînsele...
— De, atunci ar fi altă vorbă. Dar eüdedînsa atîta 

am auçlit : am auçlit că a ocorît'o de nu făcea doué 
parale, dar sciü eu pote să-î fi dat şi vr’o palmă.

— Dar lui Varrjariü ce i-a făcut?
— A, l’a ocărit şi pe dînsul, i-a fjis : îmi pare reu 

că eşti boerïü şi te apuci să strici casele ômenilor şi 
încă la ce omeni, la unul ca Dl. Adolf Bergher— că 
lui Adolf Bergher, procurorul numai Dl. AdolfBergher 
îî dicea, adică Un îi plicea Domn, ïarl uï Varçlariu îî rlicea 
numai Varqlariu, şi chiar i-a spus: Iaca lui D-l Adlof Ber
gher îî <jic Domn îard-tale nu’ţîmaîdic domn pentru că 
nu meriţi să’ţlmaîţlică cine-va Domn, clacă îndrăznesc! să 
strici casa unui om ca Dl. Adol-f Bergher, că dacă îndrăzniţi 
şilaunulcadl. AdolfBergher atunci ceilalţi cesă mai facă?
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— Aşa-e; că bărbaţii sînt de vină; că dacăn’arîn- 
drăsni eî la femei, femeile şi- r căuta şi ele de trebă. 
Se’nţelege că eu nu vorbesc de bărbatul meii...

— Da, se’nţelege. Şi pe urmă Bergher a luat’o pe 
dînsa în trăsură şi s’a dus drept acasă la socri, la pă
rinţii eî şi le-a çlis: Iaca ce fată detrébâ aveţi, numai 
să vè fie în obraz. Psa-v’o 1 Cum aţi înveţat'o şi cum 
aţi crescut’o aşa ţine-ţi-o. Aveţi-ve parte de dînsa. Şi 
după aceea a trântit uşa şi a eşit. Şi după aceea s’a 
stârnit o comedie întrégà: ea plâ? ge şi mama» I plânge 
şi tata-sêü supêrat pe-amêndouê...

— Eî, şi acuma se despărţesc ?
— Dar la ce să se despartă ? că a spus şi ea şi a 

spus şi Varqlariu că ea numai de doué orï a fost la 
dînsul, adică numai acuma, data asta şi odată mai 
nainte, adică peste tot numai de doue ori.

— Eî, apoi dacă a fost numai de doue ori atunci 
la ce să se mai despartă?!

— Se’nţelege. De-aceea chiar, cjice că au intrat în 
vorbă de împăcăcîune ; dar çlice că nu s’aü ajuns 
încă ; çlice că socrul, tatul el vrea să mal dee lui Ber
gher trei sute cincï-çlecï de galbeni şi Bergher a dis 
că din cinci sute de galbeni nu lasă nici o para.

— Apoi trebue să se 'mpaee el, Blima ?
— Da, se împacă, Iehet; se împacă, nai grijă; dar 

Ian să se fi întîmplat asta uneia care nare părinţi cu 
dare de mână, să veçlï se mal împăcau.
§)v— Si Varçlariu îî dădea el parale?

— D’apoî cum: Ce erau doră economiile pentru 
care o lăuda bărbatu-seu ?

— A dracului 1 Cum l'a găsit ea tocmai pe Var
çlariu care are atîtea parale ! !..

— De, noroc; dar negreşit a ales şi ea.
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— Se’nţelege, vorba ceea : dacă mănânci carne de 
po'C, încaile să mănânci până ţ.i-o curge din gură. De- 
aceea, ve<Jî, l’a ales ea pe Varcjariu şi nu pe unul ca 
chelbosul cel de la voi.

— A, tocmai : chelbosul cela, Tupescu a vorbit cu 
baba Zeîda şi î-a dat o carbovă ca s'o facă pe Fei- 
ghéla Surei să vorbîască într’o di cu dinsul.

— Eî, şi a făcut’o ?
— Aş. Ea m'a rugat pe mine să intru eu în vorbă 

cu Feïghéla, dar atîta să trăăscă ea, auçlï eü să fac 
tréba şi îea să ïea cnrbôva 1

Să-mî dee şi mie o jumătate de carbovă şi atunci 
poftim.

— Aş, nu te mai teme, nu dă ea.
— Nu dă? Dacă nu dă jumătate de carbovă atunci 

nu îea galbenul, ca'acela i-a făgăduit că dacă î-o face-o 
să vorbăscă cu el, atunci îi dă un galben.

— Mamă, haide acasă, dice cătră Blima fetiţa eî cea 
mai mică venind la fugă din stradă înnaintea celora 
lalţî copii care de abia trec podeţul de peste şanţul 
din faţă.

— Haide, haï, dice Blima cătră copii, apoi adaugă 
cătră lehet • eü sciü de cerné îndémnà să merg acasă.

— De fôme ?
— Da. Ce vreï?l Până s’o ridica afuresenia asta şi-o 

fi slobod să cumpărăm carne, o să fie forte greu să 
trăim fără carne.

— Mamă, dar ce e afuresenia? întrăbă fetiţa cea mai 
mare.

— Afurisenia, cjice lehet, este de pildă cum a fost 
acuma.

— Dar ce-a fost acuma ? întrebă fetiţa.
— Acuma uite ce*a fost. Acuma s'a prins de veste
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că ma! muUï măcelar! vênd carne care nu e cuşeră 
şi cànd s’au dus omenii la şcolă—adică la sinagogă— 
au găsit o hârtie de afurisenie.

— Dar ce e hârtia de afurisenie?
— Hârtia de afurisenie este o hârtie pe care sene, 

adică blestem asupra unu! om or! asupra unu! lucru.
— Si ce face blestemul?
— A 1 Bl sternul face mult* Dacă e un om afurisit, 

toi! trebue să se ferescă de dînsul că alt-fel e păcat, 
cade blestemul şi asupra lor. Dacă e un lucru, tot 
aşa. De pildă acuma dacă a eşit afurisenie asupra că
rnii, nimeni nu mai cumperă carne. Mai deună rji s'a 
afurisit o carte a unu! némt care scrie că evrei! la 
Pasc! mănâncă sânge de creştin.

— Şi dacă a afurisit’o ce-a fost?
— Ce să fie, nimic, dar cartea n’a mai citit'o ni

meni, nici un evrati.
— Si cine scrie afurisenia ?
— Asta nu se scie.
— Dor n’o scrie Rabinul ?
— Nu se scie.
— Si câtă vreme tine afurisenia?
— Apoi, de, asta e cum se ’ntîmplă : odată pote 

să tină pentru totdeauna cum a fost cu cartea ném- 
ţului• altă dată pote fi aşa numai vremelnic; o çli. 
doué, trei, iar altă dată pote fi pân la deslegare.

— Cum, pân la deslegare.
— Până la deslegare, adică până până s’o da voe, 

cum trebue să fie acuma cu carnea: trebue să se dea 
voe să cumperăm carne, că n’o să remână dor aşa 
să nu mai mâncăm carne.

9No. 9 „Fcişlitfla".
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— Mô rog, dar Feïga Sure! ce mai face, să mărită 
ori nu cu bàélul lui Herman?

— De, aşa çlice că se mărită, dar nu sciü ce este 
între dlnşii, că Sura mî-a spus să me duc la dinsa ca 
să facem ceva.

— Ce să faceri ?
— De, a învèîat’o nu sciü cine să facă un fel de 

descântec, un fel de farmece.
— Iaca, mamă, çlice Reizel venind din casă şi adu 

când o farfurie cu linte fértà şi presărată cu sare.
— Al Bravo Reizel, dice Iehet; cu asta chiar ai 

nimerit'o. Hai să dăm şi la copii.
Iehet impărtesce linte la copii, dar de-odată se o- 

presce cu lintea în mână :
— Ian ascultă, Blima ; dar cu cel care a sărit pe 

ferèstrà din casă de la Olivenbaum ce-a fost ?
— De, çlice că era un soldat care căuta pe Mariţa 

care e o slugă acolo la unul Petrovici, şi dacă a vé- 
dut că n’o găsesce la bucătărie el s’a suit cu picio- 
rele pe prichiciul de la părete ca să se uite Înneuntru 
pe ferèstrà. Şi tocmai când să urcă el la feréstra, hop, 
atunci ese din casă şi Albert Stul şi cu ceilalţi. Si el 
sare de pe prichicïü şi o rupe la fugă şi Albert strigă 
prinde-ţi-1 şi se iea după dinsul.

— Da Matildei de ce i s’a făcut rëü?
— Ea s’ă speriét că ha auçlit sgăriind pe la ferèstrà 

şi la lumina de la felinar ï-a véçlut umbra capului 
prin perdêua albă a ferestrei ; adică prin storuri, că 
are storuri de pânză subţire, albă.

— Şi tu le creçlï tote astea ?
— De, eü aşa am audit.
— Atâta să tràéscà ei cât î-aşa.
— ţ)ice c'aşa a spus Albert.
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— Ehï, Albert 1 Albert spune aşa ; dar lumea spune 
ră acel care a fost acolo nu venise la Mariţa, el ve
nise curat ca s’o fure pe Matilda.

— Bine, de asta am auçlit şi eü.
— Si nu se pôtc?
— De de ce să nu se potă?
— Ba, se prea pote. Totă lumea spune că ea, adică 

Matilda când a venit Dr. Hrisch să facă bedelcen di 
Cală ea a întors capul şi s’a uitat la uşă.

— Da, am auçlit şi de asta.
— Aşa ? Apoi dacă aï auçlit şi dacă a întors ea 

capul, apoi socoti că s’a uitat ea să vadă dacă vine 
Hirsch ? S'a uitat ea curat dacă nu cumva vine celait, 
care pe urmă a venit la feréstrà.

— De, dar a fost chiar Dr. Hirch când l’a prins 
pe soldat.

— Aşi Ca te potrivesc!?! Cine scie ce soldat aü 
prins eî ! !

Acuma s’apucă pe lângă vorbă de mâncat linte 
férta. Si lintea e môle nu se mai aude trosnind în 
dinţi ca seminţele de Sarea-Sôreluï ; dar se vëd nu
mai cojile albe pe care le scot din gură şi le aruncă 
jos după ce mai întâïü au scos cu dinţii meçluul din ele.

XII

— Adică să-l potă face pe tatà-meü să-mî dea con- 
simţimîntul ? Să-l potă îndoi pe dînsul?L Mare mi
nune ăr fi!..

Asta ar avé haz chiar: tata să’mî dea consimţi- 
mântul să me ’nsor şi Feïgéla să nu vré să mérga 
după mine. Asta ar fi frumos.

Ce Dumneçleü! Leon cred că mî-a vorbit serios; cu
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lucruri de*astea nu se jôcà nimeni* JLeon e copilăros 
dar e sincer, saü mai bine aş putea çlice că e serios: 
daca mî-a spus el aşa, apoi aşa trebue sa tie.

Cam aşa îşi çlice în gând Leopold Herman-
E sara, nôpte chiar, şi încă nôpte de aprôpe un 

cès. Afară e întunerec, Leopold Herman numai in 
cămaşă de nôpte şi c’un pardesiu, stă in mijlocul o- 
dăiî dinaintea unei mese, şi cu manele ia spate pri- 
vesce pe masă la o maşină de spirt în care apa a în
ceput să se acoperă de aburi albăstrii amestecaţi cu 
alb care de pe suprafaţa apel deslipindu-se ca nisce 
şuviţe fumurii se întrunesc la un loc, se ridică în sus, 
şi se învârtesc şi se sucesc în sus până ce nu se 
mal vèd.

Camera în care se gêsesce Leopold Herman in mo
mentul acesta, e o odae mare de tot, în strada Ar
mână. Odae mare, josă şi de jur împrejur numai cu 
scaune vechi de nuc, înalte în picïôre, cu spëtarul in- 
covoét îndèrèt ca gâtul unul cal care de nerăbdare 
îşi frământă zăbala de face spumă şt bate cu piciorul 
în pământ; scaune de alt-fel boerescl îmbrăcate cu 
nisce adamască albastră cu alb.

Aici stă Leopold Herman de când s’a supêrat cu 
părinţii din pricina consimţimîntuluî.

Aici stă Leopold Herman pentru că în farmacia 
unde lucrézà el sînt doi asistenţi şi loc de dormit acolo 
la farmacie este numai .pentru unul. El ţine odaea a- 
acésta în tovărăşie cu cel-alt şi dorm pe rând când 
aice când la farmacie şi anume cel care e de serviciu 
dorme la farmacie Iar cel liber aici.

Pentru dormit este în fundul odăeî şi un pal mare 
de lemn, pat pe care cucôna Silvica proprietăresa, îi 
are de la nunta D-sale, de pe vremea volintirilor.

TH. D. SPERAI^TIA
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— Mare minune ar fi să-l facă pe tata să'mî dea 
consimtiméntul, dice ! eopold Herman în gândul lui, 
când de-odată pe afară se aud nisce paşi, care se opresc 
la uşă afară, unde se aud câte-va clocăniturl.

— Cine e acolo, întrebă Leopold.
— In numele legii deschide.
— Ian mal di odată în numele legii adaugă el şi 

deschide uşa.
I:i sală era întuneric şi afară nu era lumină, iar la 

uşă se simt că sînt maî mulţi inşi care şi încep să 
intre.

Sint maî mulţi prieteni de aï lui între care şi Emil 
Axil nepotul lui Dr. Axil.

— Dar ce faci tu, Herman? Cine te-a închis acolea?
— Ce ferbî aici în ibric? Vrei să te otrăvesc!?
— Ce e acolea în hârtie, céïü ?
—- Ba ved jaborandi. Eşti recit?
— Da, tot nu sînt biue şi m’am fost hotărît să ïéü 

jaborandi ca să asud.
— Ascultă, Herman, dai aldămaş?
— Daü dacă am pentru ce.
— AI.
— Am ? Pe respunderea ta ?
— Da.
— Bine, dar spune-mi şi mie.
— Ce să’ţl mal spun ? Tu nu sciî ca I vorba de con- 

simţimîntul tëü ?
— Ba, sciü dar nu cred.
— Bine, te încredinţez eü.
— Forte bine, dar tu scii că oue şi nuci se cum- 

peră pe neveţlute Iar pesce nu.
— Ei, bine o să verjî.
— Când voïü vedé...
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— Ba chiar o să veçlï, uïte ce: erï ţî-am spus nu
mai în trècët, ascultă să’ţî spun acuma :

Tată-teu vine mâne la moşa-mea, la d-rul Axil, cred 
că vré să’î vorbéscà de bàétul Madam Perlitz ca să-l 
scape de armată.

— Bine, sciü.
— Cum sciî ?
— Adecă nu sciü, nu mî-a spus nimene dar mî-am 

închipuit erî când mî-a spus d-rul Axili pentru că sciü 
că mama ţine forte mult şi tata ..

— Da, şi mama ta şi tatul téü ţin forte mult la Ma
dam Perlitz, şi moşul-meQ dr. Axil ţine forte mult la 
tatà-teü şi tatu-tëü s’a înnădit la moşu-meu...

— Cum înnădit ?
— Se înţeleqe, pentru câţi nu Ta rugat tata-tèü să-î 

scape i Uite, pe tine nu ţe-a scăpat tot el ?
— El, şi ?
— Si, moşu-meti. sciindu-1 cât de mult ţine să scape 

pe bàétul esta s’a hotărît să-î cérâ şi el să’ţî dea şi el 
ţie consimţimîntul. Si mâne diminétà pe la <jece, tatà- 
teü vine la moşul înţelegi?

— Da, dar.
— Dar ?
— Dar me tem ca no să facă nimic.
— Eî n’o să facă nimica !. Şi dacă n’o să facă ni

mica ce te dore ? Ce ? Aï băgat căpital ?
— Da, da, strigă de-odată toţi ceilalţi care până 

acuma tâceaü şi ascultaü cum se tâlmăcîa Emil şi cu 
Leopold Herman. Da, da ! Emil are dreptate, că dôr 
n’aî băgat capital, haide să dai aldămaş.

— Aşa, çlice Emil. haï cu noî, dă dracului obloje- 
lele astea.

— Ce oblojele ? Acesta e jaborandi.
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— Dar pote să fie şi resjaborandi. Haï cu noï, haï 
la bal-mascat.

— La bal-mascat-
— La bal-mascat.
— La bal-mascat.

A doua cji diminétâ la dece ceasuri Leopold Her
man era la d-rul Axil.

Odaea lui Emil era tocmai lângă bîuroul doctoru
lui şi Emil îl adusese pe Leopold Herman în odae 
la el.

— Uite, (jice Emil, de-aicî poţi să asculţi în voea cea 
bună, ba poli să şi veçli la nevoe; uite gaura cheii 
Şi eşti şi în siguranţă că uşa asta nu se deschide.

In adevăr, uşa dintre odaea lui Emil si dintre bîu
roul doctorului era închisă cu o canapea ; iar de pe 
eanapea numai dacă puţin te sprijiniaî pe spătarul ca- 
napeliî, ajungeai, cu ochiul drept la gaura cheii.

Doctorul era în bîurou, stătea de vorbă cu un mi
litar, un maior cu trese albe şi cu mustăţile albe, dar 
mustăţi nu glumă că ajungeau până te urechi.

Cât vorbesce doctorul cu maiorul, Leopold fumăză 
şi stă şi el de vorbă cu Emil.

— Ar avea haz s’aştept degîaba... sau stăî, mi se 
pare... ba chiar a venit tata.

Picând aceste vorbe Leopold se lungesce repede pe 
canapea şi aşeglă ochiul la gaura cheii.

— Tata e, Dă mâna cu doctorul. Ian audî, acuma 
îî presintă pe maiorul. Maiorul s’a sculat în picïôrel 
Acuma dă mâna cu tata. Acuma îşi potrivesce mus
tăţile. Acuma s’aşaqlă îndărăt pe scaun. Tata sa aşe- 
(Jat şi el. Maiorul face ţigară. Pe cât văd, n'are gând 
să plece şi tata negreşit că n’o să vorbâscă de fată cu
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dinsul. Cine I’m maî adiis şi pe maïorui esta tocmai 
acumal lan audi-1 acuma s’a apucat de povestii Aşa 1 
Povesteşte o istoiie cu lupii: De asta m’am grăbit eü 
să vin aici să ascult poveşti de lupi?!.

In adevér maiorul, povestea cu mare foc şi cu mare 
gust, iară Leopold asculta cu mull necaz şi cu cea 
mai mare nerăbdare şi Emil apropiindu-se şi el 
pe canapea lângă uşă, aude numai pe maiorul care 
povestesce şi pe Leopold care de nerăbdare face şi el 
din când în când întreruperile lui. Astfel s’aude*

~ Dar să vê spun ce mi s’a întîmplat mie odată 
acum vr’o done-^lecî de ani, (Jice maiorul.

— Ian audi-1.
— îmi pare bine că nu sinteţi grăbiţi*
— Da, şi noué că nu eşti d-ta grăbit.
— Me rog, uite cum a fost. Era érna şi eu mer

geam de la Flămăndi la Iaşi. Dar era o iarnă, şciţi ce 
ernă ? Era o érna grozavă.

— Hai, hai, mal spune ca dôr s’o mai lungi.
— Şi eu mergeam de la Flămăndi la Iaşi.
— Aşa, mal spune odată de la Flămânzi la Iaşi.
—[.Şi aşa, ca să scurtez vorba, trebue să ve spun 

numai că am întârziat nôptea pe Lunga spre Spinôsa. 
Si eram cu sania cu un om din Storescl. El mergea 
la Iaşi cu nisce cepă de vînçlare şi de la Lătăi m'a 
luat şi pe mine în sanie, că harabagiul cu care ve- 
nïam eü n’a voit să plece că dicea că vré să-şi odih- 
néscà bine caii. Şi am vé^ut că înoptăm dar fiind că 
era vreme bună şi încă de cu sară iună şi frumos am 
mers mai departe ca să ajungem măcar până la Spi
nôsa ori la crâşma de la Holm. Sara, cum clic, fru
mos, drumul bun, că tot câmpul era alb de zăpadă, 
pote zăpada să fi fost aprôpe la doi coli; dar drumul
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era netid ca în palmă şi sania aluneca de socotïaï că 
sboră. Şi bietul omul cel cu sania avea doi cal, nisce 
căişori mărunţi dar Iuţi ca focul. Şi cum era afară 
frig şi drumul bun şi cai! Iuţi noi sburam nu alt-ceva.

— Cine l’a adus tocmai acum pe maiorul esta?!.
— Cum mergeam noi aşa numai Iacă de-odată caii 

încep a sforăi. E-lie 1 dice omul. Asta e semn réül 
Da, de ce? Apoi s’apropie dihania. Ce dihanie! Păi 
dihăniile— Ce diheniî ? De, ce dihănii ! Le mirose cai
lor a lup ! N’aurll cum sforăesc? Şi în adever că nu 
isprăvim noi vorba când deodată numai Iacă trei lupi 
sar înaintea cailor şi încep să-I ţese pe dinainte când 
întro parte când in alta. Caii se sperie şi-o îéü la 
fugă Noi în sanie. Ce-o vré Dumnecleu ! Că ce să clici 
altă ! Eü pusesem mâna pe sabie, dar ce să faci cu 
sabia la lupi? Lupii umblă cât umblă ţesend pe din- 
naintea cailor de*a curmezişul drumului până ce încep 
să ne lese şi In lungul drumului. Acum 'I mal réü 
dice omul. Da, de ce? întreb eu. Apoi mal rêü pentru 
că spurcăciunea de dihanie trece chiar pe lângă om.

In adever, întocmai cum elicea omul, trecând clin 
nainte în urmă adică de la cal în spre noi, ori din 
urmă înainte, de la noi spre cal aşa se repedïaü de 
trec eu pe lângă noi cum ar trece o sàgéta şi când tre
ceai! pe alăturea aşa de a prope treceau case ştergeau 
pe fânul clin sanie şi câteodată parcă chiar se isbîau 
nu sciü cum în fân.

— Dar tata se uită acuma drept în ochii maioru
lui, acuma negreşit că habar n'are de ce spune maiorul 
de şi maiorul mal mult lui îî povestesce.

— De la o vreme parcă me şi temlam să me mal 
uit după dînşiî. Imï çliceam şi eü d’acuma ce-o vré 
D-çleü. Si nici n’avéï ce să lac! alta. Biata sănioră
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ceea, josă de tot, pote ca de vr’o doue palme de la 
pămînt- Mai era pe dînsa şi ceva fên şi vr’o doue rân
duri de saci, dar c -ï era lupului a sări până acolo?

— Eu vèd că povestea maiorului nu-î place tatei ; 
Il vèd că începe a perde iăbdarea.

— Dar cum mergem noi aşa, iaca de odată cade un 
sac din sanie de la noi. Lupii cum îl vèd se r,*ped la 
dinsul şi încep să-l ţese şi să-l apuce cu gura. Si’l 
ţese acolo destul de mult că în vremea asta noi mer
gem o bucată bună. Vëç|ênd noi asta începem a ne 
îngriji dacă n’aü să vină lupii Iar după noi. Ba vin, 
dice omul; de-acuma nu scăpăm de el până la <Jiuă. 
Atunci | regătesc eu un snop bun de fân şi când v n 
lupii Iar, eü îï daü drumul fânului. Lupii se ïéü iar 
după fân şi Iar rèmân în urmă. In sfârş t am dat aşa 
la legături de fân până ce n’am mal avut de unde 
scote fân şi atunci am luat un sac de cépa. Dar în 
loc să dau drumul sacului să cadă jos să remână \ e 
drum, am legat sacul cu-o frânghie şi Y am lăsat să 
se târésca în urma săniei.

— Dar Ci fel de ôme’iï sînt unii II Şed şi-ţl bat ca
pul cu poveştile lor... Şi uite tata vré să plece.

— Acuma să fi véçlut lupii 1 Cum sacul mergea tâ- 
rându-se în urma săniei, el alergaü şi el la ^fugă de 
se üneaü de sac şi din când în când tot apucaü cu 
gura de sac. Iar apucând mereu cu gura de sac, de la 
o vreme sacul a început să se rupă şi acuma lupii 
apucând cu gura de sac numai ce se pomenïaü că re- 
mânïaü câte cu o <. epă în dinţi şi atunci stătea în loc 
şi începea să tuş6scă şi să dea cu laba să scotă cépa 
din dinţi.

— Iaca tata, s’a sculat în picïôre, vré să se ducă.
Doctorul opresce pe tata. Maiorul nu sciü ce mai
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spune. In sfâişit se duce maiorul. Acuma trebue să 
se în épa vorb’. Ah, cat aş da să vëd sfârşitul şi cu 
tôte astea parcă me tem sa ajung la sfârşit.

Aşa dice Leopold Herman către Emil şi se apropie 
mai mult de uşă ca să potă aurji tot ce voi* vorbi.

După ce petrece pe maiorul, D-rul Axil se întôrce 
cătră D l Herman şi îi prinde uşor cu mâinele de braţe*

— Eï, ce frumôse noutăţi auzim astă-fli de la D-l 
Herman ?

— De, mai înlâiu bună pace..
— Bun l Bună pace să dea D-çleü.
Dar despre ce era vorba ?
— De, ce să çlic ? Cine are prieteni are şi avalele.
— Apoi tocmai acesta e restul prieteniei. Prieten 

e acela care poate să te ajute ori să te uşureze cu 
ceva la vreme de nevoe. Eü unul sciü că simt cea mai 
mare plăcere când pot să fac un bine cul-va şi mai 
ales unui prieten. Pentru mine datoriile de prietenie 
sînt tot£atât de mari ca şi datoriile de familie. Eu 
ţi-o spun drept că în faţa unui prieten parcă me simt 
dator ca datoriile de familie să le las pe trépta a doua*

— Apoi D-le D-r, să-tî spun : aceste două feluri de 
datorii se întreţesc aşa de tare că de multe ori nu le 
mai poţi deosebi unele de altele. Iată eu, de pildă a- 
cuma printr'o datorie de prieteşug viü la D-ta ca să 
ajut pe altul într'o datorie de familie.

— Forte bine, D-le Herman, şi se pote ca chiar pen
tru familia ndstră un prieten să nu dea un sfat mai 
bun, ori mai luminat, daca-aş putea çlice. Şeii, noi 
adesea-ori în familia nostră vedem lucrurile prea de 
aprôpe, ne oprim prea la amănunte şi scăpăm din ve
dere lucruri mai de samă pe care le pot vedea numai
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prietenii nepărtinitori şi devotaţi care le veri mai de 
departe şi ôre cum în Iotă întregimea lor.

— Apoi, D-le, Dr, eü în tote ale mele ine sfâtuesc 
cu prietenii şi ce să çlic mulţumesc prieteni or buni, 
care m’a ajutat în tot în tot-de-auna.

— A! Iaca nisce mulţumiri la care eü nu pot sa 
ïeü parte.

— De ce ?
— De ce? Pentru că nu le merit.
— Cum nu le meriţi?
— Pentru că nu le-am meritat.
- D-ta?
— Eu.
— D-ta, care în tot-deauna ai făcut atâta pentru 

mine că nu mai sciü cum să’ţi mulţumesc.
— Ehi 1 Făcut, făcuţi Ce-am făcut? Am făcut câte

odată acolo câte-un fiée ce mi-ai cerut D-ta pentru 
alţii, dar chiar pentru D ta n’am făcut nimica de şi 
aş fi dorit să am cinstea de a mi se da prilejul să fac 
şi pentru D-ta.

— Nu ţi-am dat prilejul?
— Nu.
— Eü?!
— D-ta.
— Pentru mine ?
— Pentru D-ta.
— Nu pricep.
— De!
— Dar nu pricep deloc.
— Ce să fac!
— Nu aşa, eü te rog să fii aşa de bun şi să-mi spui 

în totă sinceritatea.
— Ce să'ţî spun?
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— Să’mî spui— de, cum să r4lic? 3â-mi spui nemul
ţumirea d-tale-..

— Nemullumire? Dor eü n’am nici o nemulţumire.
— Să-mî spuî atunci, cum aï çlis d ta prilejul acela 

cum i-aï <Jis.
— Prilej ar fi fost pentru mine, dar pentru d-ta se 

vede că n’a fost nimica ori cel puţin n'aî simţit nevoe 
de prietenia mea ori de părerea unuia prieten ca mine.

— Să-mî creçlï că nu sciü nimica.
— Prin urmare, s’o lăsăm de-o parte.
— Ba, eu n’aş voi s’o lăsăm pentru că şi respectul 

şi iubirea şi încrederea ce am eu în d-ta...
— Dar, ce? socotiţi că fac vr’un cas din asta? Fe- 

rescă D-rleu. Să nu creçlï că fale de d-ta me voïü schimba 
câtuşi de puţin. Fer scă D-çleü. Voïü fi gata în tot
deauna la vorba d-tale să sar şi în foc.

— Da, dar vedî că nu sînt eu mulţumit cu soco- 
téla asta.

— Nici o socotelă-
— Ba, da.
— Ba nicï o socotelă. Nu este socotelă, ci a tost 

din partea mea o singură greşală, am îndrăznit să am 
pretenţii maî mari de cât putea să le aibă cineva care 
ar fi fost în locul meu faţă de d-ta.

— Me rog?
— Sciï ce? Haï să’ţî spun. Iţî spun, dar să sciî că 

n’am absolut nici o pretenţie şi nicï nu voïü să maî 
me amestec acuma chîar dacă m aî ruga.

— Me rog, să vedem.
— Uite ce. Nude mult d-ta aï luat o hotărîre forte’ 

seriosă într’un cas care m’ar fi interesat şi pe mine
— Eî ?
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— ET, ce mai eï ? E vorba... Spune drept eşti orï 
nu amoresat ?

— Eu amoresat ?
— Ve<Jî bine.
— Eu?

Dar eü ?
— De, sciü eu ! Cum viei D-ta? cum îţi vine D-tale 

mai bine ?
— Mie îmi vine mai bine să fii.
— Bine, sînt-
— Aş 1 Vorbă să fie ; glumesc şi eü.
Am fost luat’o prea... ^cum să [çlic, prea pe certă. 

Dar ce maî faceţi ? Nu ne-am vêçlut de mult.
— Bine, mulţumesc.
— Madam Herman? Copiii?..
— Bine, mulţumesc, bine toţi-
— Am zărit mai erî, alaltă-eri pe Leopold ; se vede 

că nu s’a dus încă la Bucurescî să-şî isprâvéscâ stu
diile.

— Se vede.
— Nu ie! o ţigară?
— Ţigară?..
— Dar ce te uiţi aşa la mine.
— Apoi mé uit pentru că acuma îmi pare că încep 

a te înţelege. Si chiar te înţeleg, pentru că ved că 
ri(Jî. Sciu acnma de cine e vorba.

— Pote.
— Ba, ce maî pote, chiar sînt sigur. E vorba de 

magarul meu cel mare. I-am refusât consimţimîntul 
fără să me maî sfâtuesc cu nimene. Si că n'am vorbit 
şi nu m'am sfătuit cu alţii nu'î nimică; dar că nu 
m'am sfătuit cu d-ta îmi pare reu. Nu m’am sfătuit 
însă nici cu d-ta pentru că, drept să'ţî spun, îţi cunosc
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ideile D-tale şi mam temut să nu me convingi, ori 
cel puţin să mè faci să’ţî promit într’un fel şi apoi eu 
să fac în altfel. Să nu creqli că 
D-ta; m’am gândit, lie, hei, de când,

nu m’am gândit la 
şi de câte ori 

rn’am gândit, dar n’am voit să te întreb şi n’am voit 
nici să deschid vorba.

— Eu cred că faci rëü.
— Se pôte.
— Şi me mir pentru că te cunosc, cred, destul de 

bine şi nu te sciü să fii un om interesat ori un om care 
alérgà morţiş după bani, după avere.

— Me rog, nu sciü cum sînt, că eu nu me pot ju
deca. numi pot închipui cum voïü fi părend eu altora, 
dar ori cum aş fi, mie ’mî pare, adecă nu ’rai pare ci 
en vëd că el vré să facă o prostie din cele mai mari. 
Şi eu nu voïü să facă prostia cu ajutorul meü.

Nu vré să mè asculte facă ce vré, facă prostia sin
gur, eü nu-î daü consimţimîntul la prostii.

— Adică eü nu sciü de ce prostie ? Un bàét vré 
să îea o fată care 'î place 1 uT- Baétul însă e prea tînër 
saü mai bine e cu cariera nefăcută. D-ta ca om cu 
minte şi cu socotélà clici • băete, nu te însura acuma 
câtă vreme nu ţî-aî făcut încă o carieră, căci faq
prostie.

Astéptâ sădi aï cariera făcută şi atunci te poţi în
cât vei pofti. Aşa r4lici D-ta ca om cu socotélà :sura

dar eü un om aşa cum m'a lăsat D-çleü aş vié să în
treb: dar ore dacă va părăsi acuma acéstâ dragoste, 
ore mai în olo când îşi va isprăvi studiile şi îşi va avé 

făcută şi va voi să se însôre ore îşi va maicariera
găsi atunci entusiasmul tineresc în care acuma dă cu 
piciorul saü peste care calcă ori pe care îl sugrumă ?

ioNo. 10 „Feigl«na“.
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Şi ôre fericită va fi o căsătorie fără entusiasm, fără 
amor, fără suflet, fără-..?

— Me rog, doctore, îmi dai voe să... să... să lăsăm 
vorba asta...

— Da, dar căsătoria fără entusiasm e o neghiobie, 
e un corp fără viaţă, e o hărbuitură

— Te rog doctore, dacă ţii la mine...
— E un păcat...
— Doctore, dar nu te supèra...
— Da, un păcat! Şi acel care sugrumă entusiasmul 

unei căsnicii face un păcat de morte, este un cri
minal.

— Doctore !
— Me rog asta 'î părerea mea.
— Bine, te înţeleg, aï dreptate să’ţî aperî ideile, dar 

eu de data asta ţin la prostia mea.
— Şi nu vrei să-î dai consimţimîntul ?
— Nu.
— Hotărît?
— Hotărît.
Hotărît, çlice Dl. Herman ; dar d’abia isprăvesce cu- 

vîntul, când din odaea de alăturea s’aude glasul lui 
Leopold Herman :

— Eşti un om fără de inimă, fără de suflet!...
XIII

— Vra să qlică, ian spune, Blima, cum se face aceea 
ce spunea Rivenôea, ca să putem întôrce pe Leopold 
Herman către Feïghéla.

Aşa vorbesce Madam Sura cătră Blima.
Blima e acum acasă ia Madam Sura.
Blima stă pe-un scaun lângă sobă şi Madam Sura 

pe un alt scaun în faţa eî.
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K nopte, târçliü, pote să fie pe la césurile <Jece.
Fetele: Feïghéla şi cu Ida côse la lampă, lângă 

masa de la feréstrà. Cea mică — Rifca s’a culcat.
— Apoi cum să se facă, Madam Sura, çlice Blima. 

Mai întâiü trebue să aï un semn de la dînsul, să aï 
un lucru cu care a umblat el prin mânî.

— Bine, avem. Avem o batistă a lui.
— Bine. Batista e bună. După aceea îeî apă ne

începută şi o ferbî la foc până ce dă în clocot de treî 
ori, adică clocotesce şi iar o tragî de-o parte şi îar 
maî clocotesce şi îar o tragi de-o parte. Apoi o laşi 
pu lin să se recoréscà şi pe urmă pui pe fată, adică 
pui pe Feïghéla să se spele pe fată, să se spele pe mânî.. 
In sfârşit, să se spele pe faţă. se spele cum vré .. şi la urmă 
să se spele şi pe picïôre. Iar după ce s’a spêlat pe urmă 
îea semnul de la dînsul şi dă eu el prin tôte părţile 
pe unde s’a spèlat.

Şi cum e acuma că Feïghéla are chiar batistă de 
la dînsul, apoi ea după ce s’o spêla trebue să îea ba
tista şi să se ştérgă cu dînsa peste tot locul pe unde s’a 
spêlat. Pe urmă după ce s'a şters bagă batista in foc, 
o ţine până se aprinde şi cum e aprinsă o bagă de-o 
stinge în apa în care s’a spèlat. Iar când bagă batista 
In apă dice :
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Dor n’aî 
Dor să aï

Dorul să te-aducă la mine,
Şi numai la picïôrele mele 
Să fi-se stingă focul dorului tëü.

pe urmă semnul, adică batista o daî pe loc să ar^iă
o tôrnà ac loiară apa, sapă o gropiţă în pământ şi 

şi de-asupra pui la loc pămînt.
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— Eï, Blima, dar apă ne’ncepută cum o să cape- 
tăm noï ?

— De, Madam Sura, de apă ne’ncepută drept sà-\i 
spun e maï greü. Mai întàiü e greü pentru că pe-aicï 
n’aï fântâni şi trebue să te duci cine scie unde şi 
apoi când te duci aşa departe nici nu scil când te 
pomenescî cu cine-va care îţi dice o vorbă şi atunci s’a 
stricat totul, nu se mai chôma apă neîncepută.

— Dar, me rog, ce trebue la apa ne’nceputâ ?
— Ce să trebuescă. La apă ne'ncepută trebue ca, 

de când aï eşit din casă şî aï pornit să aduci apă şi 
aï venit cu apa ’napoî, să nu vorbescî cu nimeni ni
mic, adică nu numai să nu vorbescî dar nicî alţii să 
nu’ţt $ică nimică.

— Dar dacă ’ţî fiice?
— Dacă îţi dice atunci apa nu mai este apă ne'n- 

cepută.
— Şi ce faeî atuncţ ?
— Ce să faci ? Arunci apa jos şi te ducî de aduci

alta.
— Apoi asta e rèü şi e şi greu.
— Greu, dar are léc şi uite cum. Gând pornescî 

la apă îţi îeî la tine acolo în buzunar şi o bucăţică 
de pâne şi puţină sare. Si dacă pe drum se întmplă 
de'ţî <Jice cineva o vorbă, atunci ca să nu te întorci 
tocmai acasă, cine scie unde de departe, scoţî din bu- 
sunar o fârămitură de pâne şi un praf de sare şi faci 
o gropiţă, ori o sgârietură pe pământ, pe acolo pe a• 
prôpe, unde vrei să stai şi puî acolo pânea şi sarea 
şi rjicî :

Unde are omul pânea .şi sarea 
acolo este casa luî.
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Stai acolo aşa vr’o minutà doue şi apoi te duci în- 
dërët la apă. Şi tot aşa faci până când îţi poţi aduce 
apă ne'nceputâ- Eu ţi-o spun că m’aş duce chiar eu, 
dar aï audit că mai bine e să te duci d-ta cel puţin, 
dacă duduca Feïghéla nu vrè să se ducă.

— Aş ! Ce vorbă ! ! să se ducă ea, nôptea !....

— Dă doamne măcar acuma să am noroc, çlice 
Madam Sura ridicându-se de pe scara de pétrâ de ia 
uşa farmaciei din colţul unde se tae strada Bănceî cu 
strada care vine de la biserica Dancu de trece pe lângă 
primărie, în sus pe la Sf. Ion Botezătorul.

Madam Sura se scolâ de pe petră şi plécà pe strada 
Bănceî înnainte spre Golia.

Lângă pétra de la uşa farmaciei se vëd vr'o căte-va 
bucăţele de pane şi pe lângă fie-care bucăţică de pâne 
dacă te-aî uita ai vedé şi câte puţină sare.

Madam Sura se duce la Golia să aducă apă ne 
’neepută, într'o sticlă, adecă într’o garafă négrà. cum 
se zice pe acolo.

De vr’o trei orî s’a fost întors Madam Sura de a 
poposit aci la uşa farmaciei.

Odată, întâea oră se întorsese aci locmaî de la In
stitut, de la leagăn. Vré să trécâ prin capëtul stradeî 
Armene când numai de-odată aude pe un birjar*. Heî? 
păzesce.

Dacă i-a strigat birjarul aşa, ce să mai facă ea ? s’a 
întors înnapoî căutând un loc să se oprească- Si loc 
mai bun, unde să potă sta, a găsit numai acolea în 
colţ la farmacie.

A doua oră s’a întors mai de pe aproape pentru



134 TH. D. SPER ANTI A

că s’a întâlnit cu o cunoscinţă care i-a dat bună sara. 
Iar a treia-oră s’a fost întors tocmai de dincolo de In
stitut pentru că un soldat a fost întrebat'o pe unde 
să mérgà în strada Sărărieî.

Când pornise de-acasă, Madam Sura mergea cu ore 
care grijă ; îşi ţinea cu o mână şalul strâns dinainte, 
sub bărbie, parcă pentru ca să nu ’I se prea vadă faţa. 
s’o cunoască cineva ; iar sticla pentru adus apă o ţinea 
ascunsă sub şal. Acuma însă mergea cu şalul desfăcut, 
cu mantelul descheét şi cu sticla în mână Iară nici o 
grijă.

— Dă, Domne, să am noroc acuma să nu me mal 
întâlnesc cu nimeni. Aşa plicea Madam Sura şi mergea 
repede ca dor o da D-rjeu si’o scăpa măcar de data 
asta.

Merge Madam Sura cu ochii făcuţi în patru-decî. 
Merge şi cum vede pe cineva pe-o parte de uliţă ori 
pe trotuar, ea repede apucă pe partea célallà, sâ nu 
se mai întàlnéscà cu nimeni.

Merge Madam Sura, şi ajunge în sfârşit cişmeua de 
la Golia.

— Bine c'a dat D-deu, qlice ea şi repede pregătind 
sticla se apropie să o umplă.

— Stăî, Madamă, ce te bagi peste mine ? <klice acum 
un ţigan care şedea pe o doniţă şi vorbîa cu alţi vr’o 
doi inşi şi cu vr’o doue fete şi vr’o doi soldaţi.

Când aude Madam Sura vorbele astea, mai de grabă 
s’ar fi prins să-î dea doué palme 1 Rèmàne aşa cu 
sticla în mână şi nu scie ce să facă. Unde să se duca 
ea acuma ? Si cât să mai aştepte ? Să aştepte până 
când n’o mai fi nimene la cişmea? Dar de unde scil 
că la cişmea nu vine lume toată noptea ? Cine şi-ar
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fi închipuit atâta greutate ca sâ poţi căpăta apă 
’ncepută ?

Madam Sura fără să se gàndéscà ce face, s'a fost 
dat pufin la o parte, iar apoi îşi luase drumul spre 
farmacie.

— Dar, adică de ce m’aş mai duce eü tocmai până 
la farmacie ? Oamenii aceştia câtî sînt aci nu cred să 
stee aşa mult. Ţiganul care m’a alungat pe mine se 
vede că’î grăbit şi ceî-lallî doi cred. cà n’aü gând să 
dormă acolo. Fetele cele doue erau numaî câte c'o 
cană; iar soldaţii nici n’aveau de luat apă, ei stăteau 
acolo numai în prejma felelor.

Cu aceste gânduri Madam Sura trece strada şi se 
aşadâ pe pragul unei căsuţe de peste drum.

— Aşa, dice ea în gând, aice pot să pun acuma 
pâne şi sare şi să stau până ce s’or duce toţi de la 
cişmea.
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— Cine să fie ore acela care vine încôce, în spre 
mine ?

Aşa se întrebă acuma în gând Madam Sura ve
nind pe strada Băncii cu sticla de apă ne începută 
şi apropiindu se de farmacia din colt unde poposise la 
ducere.

Aşa se întrebă Madam Sura şi grăbesce mereü pasul 
parca ar fugi de ceva, parcă ar fi vinovată or ar fi 
furat ceva

Parcă ar fi Herman, se gândesce ea, dar de-o bucată 
de vreme de când s’a supêrat pe noi şi nu l'am mai 
vedut mereü tot mi se pare că-1 vèd. Cine scie cine 
o ti acesta.

De-acuma bine că m'am vëçlut până aice!
De-aice nu-î mult până acasă- Apuc numai pe co-
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lea la stânga, spre Dancu ; merg până colu la coli, la 
han, s'apoî apuc la drépta spre Mitropolie şi iată-me-s 
în strada Mare şi acasă- Ah, ce bine 'mi pare că m’am 
căpetat cu apă ne ’ricepută 1 Im! pare aşa de bine parcă 
mi-ar ti dăruit cine-va o moşie ori parcă cine scie ce 
mi-ar fi dat- Domne, dă domne sa fie de léc apa a stal 
Fii milostiv, domne, şi aî milă de străduinţa mea, de 
sbuci'umul meu, de alergătura şi grija unei biete mame! 
Nu te ’ndura domne de Feïghéla mea şi blagoslovit 
să fie numele tèü şi de Ierna ôselor mele- Nu te uita, 
domne, la Hana, care ţine casa necinstită la Constan- 
tinopol ; nici nu te uita la păcătosul de Frolca, să me 
pedepsescî pe mine şi pe biata copila mea pentru din- 
şiî. Lasă-i pe Hana şi pe Froîca să i iea dracii şi Tu, 
domne fiî milostiv cu noi.

Dar cel care vine ’ncôce din nainle chiar satnenă 
cu Herman ! Herman!., şi eu cu sticla asta 'n mână?! 
Ce me fac eu ?!.. Domne, m’a pri...

M’a prins! vré să çlica Madam Sura dar de-odată 
cade jos fără să potă isprăvi vorba. Ea cade, sticla se io- 
vesce de astfaltşi un lac de apă se întinde pe trotuar

Cel care venla din nainte spre dinsa alergă acum 
cu fagi să vadă ce este.1)

TH D. SPERANTIA

— Da eu nu sciu ce face mama de zăbovesce atâta! 
Se potrivesce să umble nôptea cine scie pe unde după 
nisce flecuri, după apă ne ’ncepută ! ! Socotiţi ca sint 
bune la ceva tote comediile astea ?

— De duducă Feïghéla, cine scie unde e norocul ! 
Se pôte şi un lucru de nimici să ajute cum nici nu 
te gândesc!.

1) VetU ilustraţia din fata.



FEIGHÉLA

— Las, Blima, că până acuma încă n’am vërjut pe 
nimeni procopsit de pe urma descântecelor şi a vrăjitor.

— Şi ce socotesc! d-ta, Duducă Feighéla că acel care 
s’a procopsit aşa o să vină să’t! spună d-Lale?

Feighéla cam îngrijată că nu raaî vine Madam Sura 
lasă din mână cusutul şi se ridică să apuce spre uşă, 
când de-odată s’aude o trăsură.

— Cum? Trăsură pe-aice ? Si încă nôptea ?
— Da, trăsură chiar, s'a oprit aice.
Feighéla deschizând repede uşa ese afară. Ida şi 

Btima ese şi ele-
După cât se pote vede pe întuneric un domn se dă 

jos din trăsură şi ajuta şi pe-o damă să se dea jos.
— Mama?l Herman ?1 Dar ce este?!...
— Nimic, nimic, n’aveţi grijă, réspunde Leopold 

Herman ajutând pe Madam Sura.
Feïghéle se apropie de eî.
— Nu-î nimica, dragă, dise Madam Sura.
iXu-î nimica.
Herman şi cu Madam Sura intră în easă.
Feighéla se uită la el, ii privesce un moment apoi 

o podidesce un şiroid de Iaerăm! şi un ris de care nu 
se poate stăplni- Parcă ar plânge de vr’o nenorocire 
care i-s’a întâmplat Madam Surei, dar mal mult i-se 
pare că plânge de bucurie că l'a véçlut pe Herman.

— Iată-1, parcă 'şî (Jice ea *n gând ; iată-l a venit ! 
De-acuma nu mai plecă, de-acuma este al meu.

Si Herman privindu'ï lacrămile eî, de o-dată ii po
didesc şi pe dânsul lăcrămile.

— Ce prost am fost s'o cred superată pe mine- Se 
pole supera vr odată Feighéla pe cineva ? !...
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XIV

— Hei, bună <Jiua, boerilor, sărut mâna mătuşă Sură, 
sărut mâna Moş Hascal, bună diua fetelor, buna diua 
Herman. Bună <jiua şi bună masă.

— Bună çliua, poftim cu noï Albert.
— Dacă chiar oïü veni, că încă nam mâncat.
— Ţi-i tare sôcra.
— Da, şi ce bine 'mî pare că-î tare că altfel ar ti 

trebuit să me duc să mănânc la birt. De-aceea nu me 
însor eu că mănânc pe socotéla sôcreï, în loc sâ am 
neplăceri de la socră.

— Dar de unde te-aî luat pe-aicï, Albert?
— De unde ? De pe drum, vin de la Băcău şi me 

duc la Fălticeni şi pe urmă la Botoşan:. Me rog, ce 
bag eü de samă? Parcă aţi û gata de ducă? Îmbră
caţi ca de drum 1 Gémantane ! Ce sânt astea ?

— Tu nu’ţî închipui ?
-- De, mătuşă ce să'mî închipui ?
— Ei, rli atunci maziltoy.
— Ei, maz il-to v să dea D-(Jeu, dar spune ce-I.
— Apoi, uite, dacă mi-o ajuta D-çleü acuma copiii, 

sărni fie sănătoşi, Feighéla şi cu Leopoldicu, se duc 
să se cunune.

— Bravo! Mazil Iov! dar unde se duc?
S’au apucat să se cunune clandestin.
— Cum ai çüs ?
— Vor să se cunune pe ascuns?
— Aş ! Dumnia-lor se duc să se cunune la Cernăuţi.
— Aşa? Ei, la Cernăuţi mai merge, dar m'am fost 

speriét că vor să se cunune pe ascuns.
— Ei, şi pe ascuns ce era ?
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— Apoi ce să fie, Moş Hascal ? Mai întăifî era că 
dacă ü prindea, adică dacă afla de unde-va poliţia şi X 
găsea îi turna la închisôre. Pe urmă se îrUîmpla şi 
alt-ceva : cununia era desfăcută-

— Eî, apoi, uite, mai mult din pricina ta şi a gurii 
tale se duce la Cernăuţi, să nu mai fie vorbă-

— De Mătuşă, vorbă tot pôte ea fi şi cu Cernăuţii.
— De ce ?
— Dé, căsătoria tot pbte să tîe atacată.
— Cum çlicï ?
— Die, Moş Hascal, că de pildă tatăl lui Herman 

pôte să facă proces ca să strice căsătoria.
— Eî, pôte să facă proces ! Aşa pôte să facă proces 

şi celui din Lună şi lui D-çleü, dar să vedern ce câş
tigă!

-- Nu, asta nu cred s'o mai facă tata. Tata n’a vrut
să’mî dea consimţământul şi atâta tot- Nu l’am audit 
eu ce-a <Jis la d-rul Axil? Vré Leopold să facă prostia, 
fac’o singur, să nu ceră să-î ajut şi eu.

— Eî, bine, tu Herman, Uïcunoscïmaï bine pe tată-teîi 
n’am ce elice. Eu vorbiam numai că chiar şi cununia 
de la Cernăuţi pôte fi atacată când e fără de consiru- 
ţămînt.

— La nu maî bate iar capul cu consimţămîntul 
têü 1 Tu socoţî că toţi sînt nebuni ca tine.

— Nu, mătuşă, asta n’o cred ; dar pot să fie raulţî 
şi ca mine. Eî, şi ce faceţi? Plecaţi cu trenul?

— Da.
— Acuma ?
— Da. Merg! cu noi ?
— De, Herman, sciü eu.
— Dêü Albert, n’ar fi raü să te duci. Tu aï mai 

fost la drumuri aşa lungi, al umblat prin străinătate;
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iar d-lor n’aü fost până acuma încă peste graniţă-
— Sciî că m’aş duce?!... Dèü m’aş duce dar sciî 

unde? M’aş duce la Dresda, m’aş duce la Berlin, m’aş 
duce la Paris. Hei, când m’aş mat vede odată pe-acolol 
M’aş mulţumi acuma măcar şi :’cu Viena. Mi-aş mai 
aduce aminte de când am fost şi eu o bucată de 
student.

— Vedï Albert cât aï fost tu prin streină ta te, nu 
ţi-aï luat şi lu un titlu.

— Aş, titlu !! Titlu, dragă, iea cine vré să câştige, 
să trăescă cu titlul: doctor în medicină, ori inginer; 
dar eu ce titlu să fi luat? Eu me interesam de an
tropologie, de sciintî politice-: ce să fac eu cu ,un titlu 
de-acestea? Să’mî fie ruşine să mai slujesc? Să mor 
ae fonie? Ce rêdï? Nu-: aşa? Când îî avea titlu, când 
iî fi doctor în ceva iţi maî dă mana să te bagî con
tabil la d-1 Vexler ?

— Dar, audî, dragă Feïghéla, să ne scrii.
— Se ’nţelege, mamă.
— Dar al luat.... sciî... n’aî uîtit?
— Da.
— Cum ?
— Am luat, nu ţî-am maî spus?!.
— Dar de ce staî tu aşa, dragă Feïghélà 
— Cum? mamă.
— Aşa, nu sciü cum, tară curaj. Ţi-ar fi plăcut mai 

bine să facî nunta colea acasă, lângă mama ta...
— Ba, nicî de cum! La ce adică? Să’mî vie bogă

taşele şi aristocratele nôstre să me maî judece? Ba 
tocmai dacă me bucur de ceva, apoi me bucur de asta 
că n’am să le maî vêd pe dînsele- Şi pôte n’am să le 
véd multă vreme.

— Dar de ce Feiga?
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— De ce Albert? Pentru că nu ne mai întôrcem 
In Inşi.

— Da ? Dar unde vè duceţi.
— Ne ducem aiurea In alt oraş. El şi-a găsit un loc 

la o farmacie şi de la Cernăuţi ne întôrcem acolo. 
Lucrurile le-am împachetat şi ni le trimite mama acolo.

— Dar unde, în ce oraş. Roman, Vasluiü, Bêrlad, 
Bacâù, Botoşani, Târgul Frumos, Podul-Ilôïe.

Cuc te 'n trei min ute !?..
Cam pe-acolo.
— Ba, çlêu, draga mamei, parcă tu eşti cam supe- 

rată, cam nemulţumită? Pote încă tot nu vrei să te 
cununi ?

— Ba, de-acuma, da, s’a isprăvit. Nu mal lungesc. 
Ce-o li să fie.

— Ce, ce-o fi să lie? Nu tî-am spus?
— Ba, da, tocmai.
— Ce î-aî spus, Herman ?
— Ce sâ-î spun, Albert. I-am spus ceea ce este. 

l-am spus că acum de-o cam dată o să fac la Cer
năuţi căsătoria religiosă şi când voiü ajunge m jor 
atunci am s’o fac aice şi pe cea civilă şi lacasocotcla 
is, răvită.

— Me rog, tocmai în privirea asta aş vré să vè în
trec ceva. cine me aude?

— Poftim.
— Nu pe tine Herman ; eu aş vré mal bine s’o în

treb pe mătuşa Sura.
— Poftim, dragă Albert.
— Uite ce, mătuşă. Me rog D-ta al băgat de samă 

ce vorbîam noi acolea ?
— Da.
— Şi sciî tot ce s’a vorbit?
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— Cum nu, dar ce e ?
— Uïtece: me rog eu aş mai vré un pahar de vin.

XV

Cernàvtï 25 Aprilie 187..

Su.t'Cl G-Jzer'şin.
Strada Mare 

casa No
Tct.fi.

Tôt bine. Eu si nevasta sănătos!. Plecam ni Ine 
acolo. Tri mete ti bagage. Sărutări.

Leopold.

Sfârşitul parti! I-iü
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PARTEA IP*

XVI

.....Aşa, va să zică, de-aceea nu se mai duce Bianca 
pe la Rosa?

— Apoi se înţelege. Si ce? n’are dreptate?
— Cum nul Me rog, dar cum îţi place spiţeraşul 

acest nou, Herman ?
— De, cum să’mî placă ? Un băet, un om acolo.... dar 

nevasta lui... valeu ce ţifnosă ! Nu se duce a pro pe la 
nimeni. Se duc numai pe la familii mari : a fost la 
Kleinmann, la Davidovicî şi la Marcus ;.şi de cate ori 
ese, numai în trăsură o veçlï.

— ET, şi sciî cine-î D-nia-ei ?
— Cine?
— He, hell E din lumea mare, e dintre bogătaşi, 

dintre aristocraţi.
— Da?
— Se ’nţelegej numai că la Iaşi când era acasă la 

părinţii d-sale, ne-avênd ce face, lua de cusut de la 
prăvălii !

— Apoi dar e din aristocraţi! mari de tot.
-- Da, de tot, de tot.
Aşa vorbesc două prietene din orăşelul în care séie 

Herman, însurat acuma cu Feïghéla şi gospodar, la 
casa lui.

Ko. II „Feïghéla". H
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Herman e asistent în farmacia de aci, dar ţine casă 
cu chirie unde stă cu nevasta.

Cele doue prietene, vorbesc mai mult între ele, apoi 
îşi aduc iar aminte de Herman şi de Feïghéla şi încep 
a’şî descărca mai mult inima •

— Dar sciï ce-am auçiit eü?
— Ce?
— De, çlice că pân nu este foc nu ese fum.
— Eï?
— Më rog, să remână vorba intre noï :
— Eï?
— Dice că Nathan, feciorul lui Marcus, se cam în- 

vêrtesce pe-acolo pe la Madam Herman.
— Ian taci ?
— Deü.
— Se pôte, că mereü îl vëd pe Nathan îmbrăcat şi 

gătit şi cu baston şi cu mănuşi, sciî cum umblă el în 
tot-d’a-una.

— De. Dar de unde aï auçiit ?
— Eï, am prins şi eü o vorbă aşa de undeva. Adecă 

am auçiit pe cine-va çlicând că Nathan se parfumézà.
— Eï ?
— Eï, când am auçiit de parfumat numaï de càt 

m’am gândit : adică ce înţeles are vorba asta ?... şi după 
aceea m’am şi gândit la farmacie.

— Da, se prea pôte, că ea socote că-î cea maî fru- 
mosă din tot târgul, parc’o veçlï cum umblă fudulă 
parcă-ar fi o prinţesă, cu ochiî ceia albaştri şi cu na
sul cela cu nările ca de cal. Dar eü am audit ceva şi 
de dînsul.

— De Nathan.
— Nu, de bărbatul eî, de Herman.
— Ce?
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De, çlice că şi el se duce cam des pe la Kleinman ?
— Pe la Kleinman? Dar ce să caute acolo.
— Cum, ce să caute ? Apoi nu’î acolo sora lui Klein

man vèduva ?
— A-ha ! ! Bine çlicï ! Da, că şi aceea trebue să fie 

bună bucăţică ..
XVII

— Da, şi mai faşî, Catrino ?
— Uîti, ţî-am eşît cu dişertu, măi Neculaî ; me-c 

la apă.
— Da pi undi maî eşti ?
— Pui s’acolo la spiţerîu şîal tînér, la d-nu Herman.
— Ei, o duşi ghini?
— De, din partea mâncării ghini, şi sâ dzic ? am de- 

ajuns şi de rémas, dar să-ţî maî chişi, ştii, sâ-ţî cadă 
aşa câţi şeva, di loc. I-o sgârşită Iiermănoea asta di 
nişî sorişiî n’aü di undi s'înfrupta.

— D-zéü ?
— Da. Tăti li ţini ’nchisî şî'lî dă numai cu rnesurâ.
— Ii betrână ?
— Nu, di undi? Tinèrâ tari: de-aghe s’o măritat 

pote de vr’o jumetate de an. 8i tătâ dziua numa sê 
dragostesc parc’ar şi nişti ibovnişî, cându-î el acasâ, 
iar când nu-î acasâ, vai di capu gneü.

— Da, di şi ?
— Di şi ? pintru că tătâ dziua nu maî scuturâ şî 

ştergi şi aşadzâ, şî numai şî-o aud : uîti, Catrino, aişi 
n’aî şters, uîti calb; îe petica digrabâ şi ştergi. Cum 
treşi pi unde-va, pi lângă o feréstrà, pi lâng un pri- 
chişîîi numa şî-o veçlï că dă cu degitu şî-ţî aratâ : uîti 
cole colb, Catrino, îe petica digrabâ şi ştergi-

Da eu am sâ-mî cat alt loc...
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XVIII

— UUe, Gatrino, până ce isprăvesc eu de făcut pàr- 
jolele la bucătărie tu matură şi curată bine prin casă- 
Scote paharele cele cu tablaua de colo, îea surtucul 
cela al cuconaşului ; scutură faţa cea de masă de fir
mă turî, şi şterge bine colbul. Sciü că în rândul celait 
când a! şed ut la mine nu’ţî prea plăcea să ţii curat.

— E ! Duducă atunşia eram o prostă, da amu îni 
plaşi şî nie curat ; chiar maî mult de-aşeia am vinit 
înnapoî la mata.

— Bine, să te vêd. Dă repede că acuş e ameijă şi 
vine cuconaşul la masă.

0 casă mică dar frumuşică, cu doué odăi şi bucă
tărie ; asta e locuinţa lui Herman.

Casa e cam în faţă farmaciei.
Casa are trei odăi de rând. Cea de la stradă care 

acuma e salon, e despărţită de cele laite printr’o să- 
liţă. Lângă săliţă e odaea de culcare, unde stau şi la 
rnasă, iar a treia ôdae e bucătărie- Bucătăria are uşă 
şi 'n curte.

In salon perdele albe cu o jumătate de garnitură 
de mobilă roşă. Oglindă de mahon cu mesuţă şi în 
mijloc sub lampă o masă ovală acoperită : mobilă pu
ţină şi modestă dar pusă cu gust.

Din salon se vede, în odaea de culcare, un pat de 
nuc acoperit cu un macat lucrat de mână ; iar lângă 
pat se vede o sofa mare. Pe jos, ca si în salon, e aş
ternut covor.

N’o fi maî mult de jumătate de cès de când s’a dus 
Feighéla în bucătărie şi acuma vine înderet-

— Ei, Catrino, eu am isprăvit, tu eşti gata ?

.• ; •
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-- Amuş duduca.
— Apoi, haide, dă-î repede ; eu socotlam să me 

'n treci.
— Eî, şi ? Me pun eü cu mata ?
— De ce nu? Tu eştî mai mare, mal sdravenă..
— Da, dar mata eşti inimosă.
— Ei, haide să’ţi ajut şi eu.

— Acuma, Catrino, îea sama de mâncare că acuş
trebue să vină şi cuconaşul, că e aprôpe amérjâ.

*

îmbrăcată cun robe-de-chambre alb, Feighéla vine 
din odaea de culcare în .-alon.

Mersul el măreţ şi graţios, fruntea sus; şi haina 
albă cu care e îmbrăcată, faţă de roşul mobilei din 
salon, tete acestea la un loc îţi dau ochilor un tablou 
feeric.

In salon se opresce un moment în faţa oglindii, apoi 
se aşadă pe un scaun lângă masa din mijloc.

De aci, de pe scaun se vede drept în uşa farmaciei.
Feighéla se uită la farmacie.
— Acuş, di cea ea, trebue să-l vêd şi pe Leopold 

eşind de acolo şi venind repede acasă Sciî că nu e 
uşor să fii farmacist. Să te scoli dis de dimineţă şi 
apoi să stai în piciore totă diulica ! Nu e vorbă, pentru 
farmacist, adică pentru şef, pentru stăpân nu-î aşa de 
greu, că dacă are asistenţi şi practicanţi atuncea el 
stă in farmacie cât vré. Dar e greii de bieţii asistenţi 
cum e Leopold. Şi Leopold ce hàét bun e! Adecă, ce 
bun ? prost de bun ! Cine mai face tréba asta ? Să se 
amoreseze de o fată săracă şi dupe aceea să rabde şi 
el şi să tragă .sărăcie şi neajunsuri din pricina ei. 
Poftim, să me îea el pe mine, când putea forte bine
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să gàsésca çlece şi o sută de fete cu zestre şi Încă cu 
zestre grasă ; şi cu zestre şi frumose. Cred şi eu că 
tocmai urîtă n’oïü fi eü de tot ; dar sînt unele care 
sînt chiar frumôse şi sînt altele care sémànà chiar cu 
mine şi sînt şi frumose ; eî bine, eî bine, el putea să 
îea una de acelea care ar fi avut şi bani. Adevêrat e 
însă că unui om îî place un altul nu numai după 
frumuseţa feţei, ci după tôte apucăturile lui : iaca mie, 
de pildă, când eram în şcolă, ce dragă îmi era sora 
Serafina. Şi cu tôte acestea sora Serafina, de alt-fel 
era urîtă de închega apa. Sciü că mie când am vè- 
(Jut'o întâeaşî dată mi s’a părut grozav de urîtă. Dar 
care tîner, în çfiua de açlï se mai uită numai la de-astea ? 
Toţi caută bani, şi o fată săracă greü pôte să pună 
mâna pe un băet bun. In privirea asta e drept că eu 
am avut noroc...

Pe când gândesce Feigéla ast-fel, deodată fala i se 
înveselesce şi ea privesce drept spre farmacie ; pri- 
vesce drept acolo şi nările i se umflă parcă ar vrê să 
sôrbà cu mirosul din depărtare; privesce şi se apropie 
de ferestră- Se uită la Leopold Herman cum vine 
spre casă.

— Aş vré, çlice ea în gând, aş vré să vèd pe Doc
torul Clarei ce fel de palimă o mai fi?.. In fotografie 
am vëqlut acolo un cap mare cât (Jiua de mâne şi o 
faţă de măcelar, cu nisce mustăţi grôse şi lungi, ca 
de sergent de pompieri. Leopold e om*, chip ales, frumos, 
plăcut, impunëtor chiar, nobil ochiü, pătrunselor, şi 
deştept dar blând. Nu numai Clara dar şi Matilda 
ered că nu s'ar fi dat în lături să se ducă după unul 
ca Leopold; inaï ales una cum e Clara. Clara, ce? 
are tatu-sèü parale, dar încolo ?... Leopold e din fa
milie. Clara ce ? 0 cârcïumàrésà 1 Veçlb fetele astea
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din prostime, adică din omeni de rând care aü ajuns 
să strîngă parale, aü găsit un meşteşug. Pentru că 
unul ca Leopold sail un alt tinêr de familie n’o să se 
ducă să îea pe fata unuî cârcîumar, de-aceea fata câr- 
cîumaruluî, cu paralele tàtêne-sëü îşi comandă în strei- 
nătate, un doftor şi găsesc slavă luî Dumnezeii! Câiî 
pârliţi nu sînt pe la Viena care când aud de bani se 
duc şi în pétra-sacâ şi aşa de odată se ridică în grad, 
se face nobilă ! Nevastă de doftor 1 doftorésà 1

Aşa se gàndesce Feighéla privind pe Leopold care 
se apropie de casă.

Acum se apropie mai tare de feréstrà, pune degetul 
pe buze şi privesce pe Leopold ca şi cum Tar chema.

Inlr’o clipă amêndouï se întâlnesc în uşa salonului 
şi el o sărută aşa de lung şi de nesfârşit parcă n'ar 
ü vêçlut’o de vécurï.

Ce tineri 1 ( e frumoşî 1 Ce dragi îşi sîntl Ce pereche 
potrivită 1

— Eu cred c’o să fie bàét, dar tu, Feïghela ce çlicï V 
— De, Leopold, şi eü parcă tot bàét îmi vine să

cred. Cum o să'tî pară când ţi-o çlice : tată?
— Dar tie când lï-o çlice mamă?
Leopold şi Feighéla staü amêndoï la masă. în odaia 

de la mijloc. Sînt veseiï amêndoï şi vorbesc d’ale lor, 
'când Catrina intră :

— Duducă, o vinit o scrisori di la poştâ.
— Ad’o 'ncôce. Scrisore de-acasă ; cunosc mâna 

Rifcăî. Ian să vedem ce mai este pe-acolo. Imî pare 
ren că nu pote veni pe-aice şi mama.

— Să ne vadă gospodăria.
— Ba, s’o maï vêd pe ea, orî maî bine să ne vadă 

pe noi, că de gospodărie ce să vadă aşa deosebit! O
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căsuţă modestă, doue odăitï ; un fel de gospodărie de 
student. A ! Dar ce vèd ? !

— Ce?
Feïghéla aci apropie scrisôrea mai tare de ochi şi 

citesce cu băgare de samâ. Spràncenile i-se îmbină de
odată apesându-ss asupra ochilor, ca un nor ii aco
pere faţa şi ea îşi muşcă buza dedesubt.

— Dar ce este? întrebă Herman.
. a nu rëspunde ci priveşte mereü la scrisôre, dar 

se vede că ochii eï nu mai urmăresc rândurile scrise. 
Ea se gândesce aiurea.

— Ce este? mai întrebă Herman ridicându-se de pe 
scaun şi îndreptându-se spre scrisôre.

Feïghéla fără a fiice nici un cuvînt îî întinde scri- 
sôrea, şi îl privesce drept în ochi.

Herman ïea scrisôrea, urmăresce cu grabă rândurile 
scrise şi oprindu-se pe faţa a treia a srisoriî, citesce 
tare :

«Nu sciu, dragă Feïghéla, dacă este adevérat, dar 
arn audit că tatăl luî Leopold i-a făcut proces ca să 
vë strice căsătoria.

— Ei, ce fjicî? întrébâ Feïghéla.
— De, ce să die ? réspunde Leopold. Se pute, dar 

cu tute acestea nu’mî vine a crede. Oamenii, când 
n au ce face iscodesc atâtea comedii, atâtea minciuni, 
pe care mai la urmă ajung de le cred chiar eî singuri.

— Dar dacă o fi adevérat?
— Mie nu’mî vine a crede, dice Leopold scoborànd 

ochii în jos şi privind în farfurie ca şi cum ar fi voit 
cu nepăsare să incépa a’şi căuta mai departe de mân
care. In gândul luî însă îşi /«lice : Audi ce om tiran?

Nu cu nici un chip nu vré să me lase în pice !
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Mi-a făcut negreşit, proces dar nu pot să’î spun Fel- 
gheleî aşa de-odată.

— Ei, ce tot aduni şi rorlî de pe farfurie, nu vedi 
că sînt 6se şi resturi care le-aî fost lepădat de-o parte ? 
Scote mâncare şi mănâncă cum se cade : dice acum 
Feïghéla cătră Leopold care dus pe gânduri şi vrend 
să se arête că nu-î pasă, rôde in nescire resturile de 
pe farfurie.

— Dar, nu sciü cum, çliqe el, îmi plac astea... imî 
plac să le sug aşa...

— Ce să mai sugî ! Scote şi mănâncă, nu te maî 
gândi la scrisôre ; treime să fie nisce mincîunî ?..

— Si dacă ar fi adevérat ce adică o .-à te îea de 
ia mine ? !..

XIX

— Vedi Hascal, se vede c’aşa a fost scris de la 
D-deu ca Simon să’mî fie mie ginere. A umblat el să 
îea pe Feiga şi dacă nu s'a putut, acuma a luat pe Ida.

— Veçlï, Sura, Dumnedeü portă grijă de toţi.
— Da, dar mie imî pare aşa de bine că am yedut’o 

pe Ida măritată, parcă mi sa ridicat un petroïü din 
spate. Me temeam că n’am s’o maî pot mărita, şi, uite, 
d’abîa dac i a trecut un an jumetate de la nunta Feî- 
găî şi, haï, am măritat’o şi pe Ida. De-acuma pe Rifca, 
dacă merg şi eu la Bâră, să’mî ajute Dumnedeü s’o 
vèd mare şi oïü mărita-o acolo ori pote la Podul Ilôeï.

Veçlï, tocmai când ţi-î frică de ceva, să sciî că toc
mai atunci ese maî bine. Uite, eü mè temeam că n’am 
s’o maî pot mărita pe Ida şi îaca am măritat’o. De- 
acuma numaî să dea D-deu să fie el un bărbat bun 
şi s’o ţină bine şi să veçlï ce bine şi ce frumosă o să 
se facă.
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Iaca şi de Feïghéla tot aşa îmï era frică de’mï tre
mura inima'n mine; me temeam ca Herman nu cumva 
să se fi supêrat de ceva şi să se resgândéscâ să n’o 
mai iea pe Feïghéla şi câte n’am făcut, şi pe unde 
n’am alergat şi pe la cărturariţi şi pe la zodieriţe şi 
descântece şi farmece, şi când colo Herman, bietul 
baêt era bolnav şi nu scia nimica de ce’l învinovă- 
ţîam noi.

Aşa vorbesce Madam Sura şi cu frate-séü Hascal.
Astăzi e Duminică a treïa-çli după nunta Idei. Vi

neri sara a fost nunta. Sàmbêtà diminétà, aü venit 
naşele Idei şi au dus’o la şcolă- Acuma sara s’au a- 
dunat. ai familiei, şi staü de vorba. S’a dat dulcélà şi 
apă şi s’a pus să se facă céïü. Madam Sura şedc tot 
acolo jos. în casele cele din hudicioră.

E pe la sfârşitul lui August. Uşele şi ferestrele sînt 
deschise. E cald.

Pe masa din mijlocul odăii sînt daruri care s’au a- 
dus de nuntă. In sălilă ferbe un samovar.

In casă mai sînt: Herman cu Feiga, Albert, Clara 
cu bărbatul-seu Simon, Leïba, bàétul lui Simon şi Rifca. 
Toţi însă obosiţi ca după nuntă stau cam tăcuţi.

Herman scrie nu sciü ce într’un carnet. Dr. Horn 
povestesce lui Simon, despre profesorul de la Viena 
Dr. Tun, cât de bine îşi face la Universitate cursul 
de fisiologie ; iar Simon ascultă cu sfinţenie. Albert 
umblă de colo, colo fumând.

Rifca şi Ida şi cu Feiga stau lângă masă de se uită 
la daruri şi Rifca spune Clarei care de unde sînt.

— Sfeşnicele aste doué, de argint sunt de la Moş- 
Hascal. Cutia asta de parfumerie şi tualetă a adus’o 
Herman. Coşuleţele aste doué de argint pentru prăji
turi sînt de la Clara.
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— Bravo, <jice Clara, de astea chiar 
să’rnî spui de la cine sint !...

— S’apoï, rëspunde Rifca, urmând: Aste 12 lingu
riţe de argint sînt de la Mătuşa Bella. Inelul din 
tie, de la Albert; tabloul de la Maica, serviciul de li
chior de la Madam Lela, serviciul de dulceţă de I a 
Madam Bură h, perina de la Toni.

— Rifca, strigă Madame Sura, dar ceaiul mal tră- 
esce 1

aveam nevoe

cu-

Da, mamă ; uite Leîba suflă în samovar.
— Me rog, dar cine e tînërul Leîba ? întrébâ Al

bert.
— St 1 Albert.
— Ce-J, mătuşă.
— Vino 'ncoce, şoptesce Madame Sura. Ian ascultă 

tu, gură mare, nu mal întreba de Leiba.
— Dar cine’! Leîba ? <Jice Albert şoptind şi el cu 

mirare.
— Leîba e bàélul lui Simon.
— A ! Vra să çlica Ida are bâét gata, n’are nevoe 

să mai se trudéscâ ?...
— Eï I Tu tot nebun ! Ascultă. Leiba e de la ne

vasta cea dintâiu a luï Simon ; dar el nu maï şede la 
Simon ; el lucréza la croitorie la lancu Schïopu, care 
face haine preoţeşti şi moldoveneşti şi caţaveici şi 
blănării. Si umblă cu lancu Schîopu pe la ţară pe la 
popi, pe la boerî şi’ş câştigă pànea lui. Tată-seii a vrut 
să-l ţină cu dînsul, dar dacă a verjul că nu se pri
cepe la negustorie, Pa dat Ia meşteşug.

— Dar de ce e aşa pântecos ?
— A fost bolnav de mic şi a rëmas aşa. De ac ea 

iî şi die Leiba Burduhosul.
— Vra să dică ni se completeză familia, am avut
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pe Itic Chïoru, acuma avem şi pe Leîba Burduhosul, 
ne-ar mai trebui un şchiop, un chelbos-

— Haide, fugi de-acolea.
Acuma s’aude glasul lui dr. Horn care vorbesee cu 

Simon.
Al Micrascopia e studiul cel mal interesant 1 . ă 

verii D-ta celula de cinci mii de ori mal mare !...
— Deii?!..- cinci mii? întrerupse Simon-
— Da!
— Bravo lui! Si e Însurat el, D-rul Tun?
— ? a, are şi vr'o trei fete-
— El, atunci are dreptate.
— Mai înainte însă în medicină domnia numai em

pirismul
— Cine?
— Empirismul.
— P6te, dar la noi aice ’n Iaşi avem pe D-rul lvi- 

ner şi pe D-rul Hener, săracul, Dumnerleü să'i dea 
sănătate, că el m’a scăpat pe mine din gura morţii. 
Soil cum eram ? M'am fost uscat ca o comă şi nici 
apă nu puteam să ïéü în gură. Ia, pe lângă dînsul sâ 
te pui D-ta ! Câtu-I învăla de la dînsul nu poli învăla 
nici dincolo de Viena.

Aci se apropie şi Herman •
— Al Aice stau de vorbă doi gospodari, unul li

ner şi altul bètrân.
— Da, ţlice Simon şi acuma vine altul şi mal bă

trân.
— Aşa e, răspunde Herman, eü sînl mal bătrân, 

mie trebue sâ’mî purtai! respect. El, dar cum se lauda 
D-l Dr.? Cum îi merge clientela? Cum merge prac
tica?

— Apoi, răspunde Clara, încă ce să mărgă? Că Iu-
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îius nu ’şî-a pus încă nieï tablă afară ! Sciï deabïa a 
venit de la studii şi vré să se mai odihnescă şi el.

Cu crâmpee de vorbă, aşa, vremea trece şi vine 
céïul, şi turtă-dulce şi prăjituri şi ceva vin. De-acuma 
'nnainte glasurile încep a se ('rege şi a se auçli mai 
bine.

Dintre toţi s'aude glasul lui Albert.
Albert povestesce de fata lui Marcu Leïzerôeï din 

Fălticeni pe care o furase sergentul de pompieri:
— Când me duc eu la Fălticeni se întîmplă tocmai 

să trag la gazdă la Marcu Leïzerôeï. Era într’o Vi- 
nere şi sara me poftesc să stau la masă cu dînşiî. La 
masă* iaca şi Domnişora Maria.

— D. Albert Stul şi fiica nôstra Maria.
— Imï pare bine, çlic eü, dar par’că ne-am mai vé- 

dut noi unde-va?
— Da, respunde ea, când eram cu sergentul.
Dar când a pomenit ea de sergent, lui tatà-seü parcă 

i-ar fi tras o palmă. El ar fi voit să nu se mai vor- 
béscà de asta, dar eî să vede că’î plăcea.

După aceea cât am stat eu acolo, vr’o câte-va sep- 
temânî, ara trăit forte bine. Şi tată-seu şi masa mereü 
îmi pliceau să mai stau de vorbă cu «Dumma-eî? că 
i-î urît 1 Şi eu, se înţelege, de ce să nu staü? Mi se 
pare că ar fi voit eî să me ’ncalte, să mî-o dee mie 
că mereü tot îmi spuneau că are zestre frumosă.

Sergentului i-a fost dat parale ca s’o lase, aşa irnî 
spunea ea, dar se vede că sergentul a ţinut’o cât a ţi- 
nut’o şi s'a plictisit de ea şi pe urmă a lăsat'o s’o îea 
acasă părinţii.

Când am mai fost acolo peste vr’o trei luni ea era 
măritată. A fost măritat’o după un negustor din Bo
toşani.
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Cand a luat’o de la sergent tatăl eï ar fi voit nu
mai de cat s’o mărite, dar nu se putea. Pe urmă nu 
sciü cine l’a înveţat, că a trecut graniţa, la Cernăuţi 
şi a venit de acolo cu un jidan şi a măritat’o cu dîn- 
sul. Dar d’abia s’a măritat şi Ta şi trimis înapoi, a 
despărţită de el şi pe urmă a măritat’o la Botoşani 
ca văduvă. Acuma e la Botoşani, femee cinstită.

— Şi copilul ce s’a făcut?
— Copilul e la tatăl eî. Un băeat frumos î sergen

tul în picïôre; îl chémà Herşcu. 0 să se facă un ji
dan sdravăn !!. O să se mire lumea că strănepoţii lui 
Avraam samenă cu strănepoţii lui Traian- Cum?! ce 
rldeţî, adecă eü samàn a evreu ? Ori sînt eu din 
sânge evreu curat ? ! Ori voi puteţi jura că sunteţi 
evrei curaţi 1

— Aşa e, elice Herman.
— Ba nu e eşa, dice Doctor Horn.
— Pentru ce nu’i aşa, întrébà deodată şi Herman 

şi Albert.
— Apoi, nu-i aşa, çlice D-rul, pentru că eu nu void 

să admit că noi am fi nisce bastardi !
— Al Bravo logică, ţlice Albert. Felicitările mele! 

Nu’i aşa pentru că nu vrei d-ta să admit! ! !.
— Me rog, dare bine să fie aşa ?... întrebă D-rul.
— Forte bine, çlice Albert, că dacă n’ar fi’;fost aşa 

socoti că ar mai fi astărji atâtea evrei şi încă în stare 
aşa de înfloritôre. Si me mir de D-ta că eşti Dr. şi nu 
recunosci însemnătatea ce are încrucişarea pentru î - 
bunâtăţirea raselor. Apoi omenii eştia frumoşi', fetele 
astea, fetele evreice aşa de frumose nu creoli D-ta că 
sînt resuitatul încrucişării ?! Dar dacă s’ar face o ex- 
posiţie, ori o anchetă, ori un recensămînt, eu cred că, 
In proporţie, se ’nţelege, s'ar găsi că între evrei sînt
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cei maï mulţi frumoşi şi viguroşi, de cât în tôte po- 
pôrele.

— Bine, asta o admit şi eu.
— Da, o admiţî 11 O admiţî, o admiţî pentru că 'ţt 

place, însă o admiţî dar n’o susţiî.
— Cum n’o susţiu.
— N’o susţiî 11 sciî care sînt evreii ceî maî curaţi, 

maï pur sang? sînt tocmai ceî maî uriţî şi maî urî- 
cioşî şi maî prăpădiţi şi maî puchinoşî 1 Na. Eu vor- 
besc sincer. Eu sînt ovreïü, şi încă naţionalist înfocat 
ovreiü, dar vëd lucrurile cum sînt. Noi sîntem un po
por nou, format prin încrucişare sub adăpostul reli
giei nôstre, că dacă religia nostră nu era diferită, as- 
tădi nu maî era nicî picior de ovreïü. Noi sîntem un 
popor nu de sânge ci de religie şi de obiceiuri. Nu 
vecii că evreii din fie-care ţară.samănă $u poporul în 
mijlocul căruia trăesc?

— Apoi, degiaba, D-ta nu eşti ovreïü.
— Ba sînt. Sînt cum sînt toţi ovreii. Şi îmi place 

chiar că sînt ovreïü pentru că avem o religiune aşa 
de bună, o religiune care din sfărmăturile resleţe ale 
unui popor, e în stare ca într’un viitor ôre-care să 
facă un popor compact, moştenitor al tuturor popôre- 
lor, cu calităţile tuturora şi cu defectele a nici unuia, 
un popor care să fie poporul viitorului 1...

— Bravo 1 bravo 1 bravo 1 Am ajuns departe, çliee 
D-rul, bătînd în palme.

— Da, şi clin punctul ăsta de vedere, urmézà Al
bert, eü detestez pe cei ce se botézâ, îi privesc ca de- 
sertori.

— Ba eu nu, çliee Herman: fie-care e liber să 'şi- 
alégà religia care 'î place.

No. 12 „Felghéla“.
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— Da, dar aci nu ’Ï vorba numai de religie, aci e 
vorba de naţie, căci cine părăsesce religia părăsesce 
naţia-

— Ba eu, (Jice D-rul. iî privesc pur şi simplu cu 
dispreţ, că nici naţia nici religia n'are nevoe de nisce 
păcătoşii...

— Eî, destul çlice Clara, mai schimbat! vorba că pe 
urmă o să ajungeţi la sfadă.

— Asta ’mî place mie grozav, ţii ce doctoral, îmi 
place când s’amestecâ şi femeea.

— Eî, ce s’amestecă?! ţlice Herman:
— Apoi s'amestecă, pentru că D-nia-e! cam are o- 

biceîul să se amestece în multe.
— Cum am obiceïü ? întrebă Clara.
— Cum? ţlice Albert, aşa de curênd cu cérta?!
— Nu cu cèrta, çlice D-rul, dar trebue de la înce

put fie-care să ’şî cunoscă datoria lûï; eu nu voïü să 
fiü bărbat de acela care slaü sub papucul femeii. 
D-nia-eî cam într'acolo tinde, dar nu şi-a găsit omul. 

— Eî, încetézà cu prostiile, elice Clara.
— Ia, te poftesc.
— Ba te poftesc eü.-
Aci doctorul se înroşesce pană în urechi, pe faţă i 

se vede pornirea şi începe a vorbi repede vrute şi ne- 
vrute.

In urma celor ţlise de D-r. la adresa Clarei, se su
pără şi ea şi începe şi ea cu gura la certă; iar Albert 
§i cu Herman caută să linistéscà lucrurile.

— Să vé spun eu, elice D-rul. Oamenii când se că
sătoresc fie-care îşi îea câte o sarcină de îndeplinit, voïû 
să <Jic că fie-care îşi îea in sama luî un număr de lu
cruri pe care trebue să le facă şi de care să porte grijă ; 
El bine, D-nia-eî spune că n’are nici o datorie-

t
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— Cum, çlrce Albert, voi atï început de pe acuma 
a face datori! ?!

— Ba nu, nu trebue să glumesc!, çlice D-rul; aci e 
lucru forte serios. Aci e vorba de datoriile pe care le 
are în căsnicie şi bărbatul şi femeea.

— A 1 Aşa ? çlice Albert ; voï nu vé sciţ.1 datoriile 
unul către altul?!... Bine, atunci haide să vé înveţ eu- 
Ascultaţi :

— Ma! întâîu. adecă întâîu şi Intâiü, articulul unu:
când bărbatul vine în casă, femeea trebue să sară şi 
să '! sărute mâna. Articulul do! : la masă femeea să 
scotă ce'! mai bun din bucate şi să pună în farfuria 
bărbatului....

— Aşa, dice Clara ; tu Albert glumesc! şi el o s’o 
Tea cu siguranţă că e aşa.

— Ba, aşa cum fac! tu să nu porţî nic! o grijă 
de bărbat şi să 1 laş! pe dinsul să se înjosască la lu
cruri care nu se potrivesc pentru bărbat. Din pricina 
O-tale eu trebue să port grija şi să me bag până şi 
în cele ma! mic! flécurï.

— Poî, n’a! de cât să nu te bagi!
— Cum să nu me bag?! Dacă nu te ocup! tu, tre

bue să vëd eu de ele.
— De pildă, de ce lucruri ?!
— De ce lucruri?! Apo! chiar asară na fost vorbă 

între no! că nu voïaï să sting! lampa, că nu vo!a! să 
pregătesc! chibrituri la pat, că nu voïaï să încuî uşa 
la balcon, să veţi! dacă este în cană apă prôspètà de 
bSut, astea ale cu! datori! sînt?l Ale mele? Me rog, 
Herman, tu eşt! mai de mult însurat, spune cine tre
bue să le facă .astea?

— Eî!... çlice Albert, apo! astei sînt chï2r flécurï 11 
Pentru asta vé certaţi voï?!

159
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— Sigur, (Jice Clara, asară n’am voit să le fac pen
tru că îmi spuneai cu un ton aşa de autoritarii Eu 
cred că dacă m’am măritat, nu m’am băgat la stăpân !

— Ba, cam aşa! Bărbatul este stăpân. Nu cum-va 
vrei să cânte găina? In casă la mine void să cânte 
cocoşul.

— Ba să cânte dracu 1 <Jice Clara şi plecă de acolo 
de se duce în fundul casei unde se'aşacjă pe un scaun 
lângă Feiga şi fiice : lua-l'ar dracu de măritat-

Aci Feiga, privind'o cu ôre-care mulţumire dice : 
Se vede că pentru fericire nu e de ajuns să aï zestrei 

Apoi întinçlêndu-se mai mult vorba între ele, Feiga 
începe s'o mângâe pe Clara, çlicênd: cu tote acestea nu 
trebue să-ţî faci inimă rea pentru asemenea flecuri. 
S*aü mai ve^ut aşa unele neînţelegeri pe la început 
de căsnicie, dar în urmă se trec, mai ales după ce în
cep a mai veni şi copii.

— Da, dă-1 la dracu, că el nici copii nu vré să aibă. 
Dice că fiece ani n’o să aibă copii.

In vreme cât Clara mai stă de vorbă cu Feiga şi cu 
Madam Sura, dincolo vorba cu doctorul apucă altă cale 
S’aude Doctorul picând'-

— Da, da; să scit D-ta că farmacistul trebue să fie 
la ordinul d-ruluî 1 E inferior, inferior ca toţi infe
riorii 1

După acésta Herman nu sciü ce mai çlice, că doc
torul începe a bate cu pumnul în masă, iar Herman 
ridică un scaun să-l lovéscà în cap.

— Ha-ha 1 strigă Albert punênd mâna pe scaunul 
din mâna lui Herman, şi vârîndu-se între d-rul şi 
Herman. Simon de asemenea se băgă între eî. Apoi 
vine Feiga şi apucă pe Herman şi Clara pe D-rul.

In sfârşit cum a fost, cum s’a făcut, a apucat înainte
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D-rul ? ori Clara?... nu se scie ; dar deodată şi D-rul şi 
Clara eşiră pe uşă fără bună sara.

Ba, s’a mai audit din uşă gura D-rului :
— Las ca U-oiu arăta eü tie 1 !...
— Ba, să me săruţi... răspunde Herman.
In urma lor s’a făcut o tăcere desăvârşită, toţi se 

uitau unul la altul.
Tocmai în urmă Albert, uîtându-se în jos, ridică din 

umeri cu mirare ; iar Herman resuflă :
— Ce să’i fac dacă ’I dobitoc şi nu şcie a vorbi cu 

omenii ? 1
— Ei I — çlice acum Albert ca să’I schimbe vorba — 

va să dică moşul ITascal de acum o iea pe mătuşa la 
Bara ?

— Apoi, ce să mai facă aice? să plâtăscă chirie? 
să cheltuiască parale degîaba !

— Dar sciî că a avut frumosă petrecere D-rul şi s’a 
ous c’un paşaport cum i se cădea, dice Herman şi în- 
ctpe a ride cu un rîs de’i curg lacrimile.

Ceilalţi rid şi el şi mai glumesc pe socotéla D-ruluï 
Fega mai ales nu mai pôte de bucurie :

— Dar când a verjut pe Leopold cu scaunul o sfe
clise săracul- Din cât e blond se făcuse şi mai blond ! 
Paca c’a pus Albert mâna pe scaun 1 Minunai odor 
şi-a ţăsit Clara 1

Mă încolo după ce se schimbă vorba, Simon çüce 
câtrâ Herman :

— }ar tatăl D-tale ii-a făcnt proces ca să strice 
nunta5

Da, răspunse Herman.
— Aeçlï, n’am çlis eü bine, că nu e de a., uns numai 

căsătorii religiosă ?
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— Eï şi ce pote să fie întreba Hascal.
— Ce pote să fie ! rèspunde Albert. Pote să fie că 

anuléza căsătoria, adică face ca şi cum nu's’ar fi că
sătorit de loc.

— Si ce’mi pasă mie de-acolo ? Ce eu nu sciü că 
s’aü căsătorit?!

— Poi î clnar adevërat, qlice madam Sura, adecă 
am eü nevoe să’mi spue alţii când eu am1 vëçlut şi am 
fost de faţă la nuntă ?!

— Me rog, să vë spun eu, qlice Herman. Tată-meu 
o să isbutescă să anuleze căsătoria, adică o să facă în
tocmai ca şi cum n’am fi fost căsătnriţi. Aici însă nu 
e vorba de ce çlice legea, aici e vorba de ce fac eu. 
Eî, bine D-lor, pot să anuleze căsătoria ori cât or vrea 
şi eü când oiü împlini ani! ca să fiü major, adică de 
adum peste doi ani, fac formalităţile cerute de Ieg$ 
adecă fac acte respectose către părinţi şi după aceea 
rae cunun civil şi s’a încheiat socoléla.

Asta e. Aice, în caşul meii nu e vorba de ce dce 
legea, aci e vorba de cinstea mea.

Eu, însă, când am luat pe Feiga am luat’o ca să 
fie soţia mea legitimă, şi ea pentru mine e soţia nea 
legiuită : dacă legea mai cere nisce formalităţi le voiţi 
face şi pe acelea.

— Bravo dragul mamei, să trăesci, Jice i cad am 
Sura, apropiindu-se de Herman şi sărutândul pe a- 
înândoî obrajii.

— Bravo, bravo, dragul moşului, çlice şi Albrt ne
tezind pe Herman pe cap. Apoi întorcându-se cătr/Leiba.

— Àuçlï, Her Leibiş ? Tu când l’ei însura â nu te 
însori numai religios, tu să te însori şi civil şi religios:



FEIGHÉLA 163

— Bine, respun e Leiba, atunce n’am să me mal 
însor de fel.

XX

Dômne, Duducă, dar tare trebui să maï şii buni plà- 
şintele astea cari li faşî d-ta.

— De, cred şi eü că trebue să fie bune, Frosino
— Duducă, dar mata sciî să faşî de-aşeea verdi cu 

cari ti ungi pi cap şi gnirosî frumos?
— Care verde ? Pomadă ?
— Da, pomadă de-aşeea cari să îe di la spiţerii ?
— Da, sciü, Frăsino.
= Pi d-ta trebui să ti şi învăţat cuconaşu ?
— Da. Dar ce ? Vrei să te ’nvăţ şi pe tine ?
— Eeee 1 Olü maï pute eu învăţa 1 !
Aşa vorhesce Feighéla şi cu-o sluguliţă a eî, o fetiţă 

ca de vr'o doï-spre-rjece saü treï-spre-çlece anï-
E vara şi e cald. E aprôpe de améijâ. Feighela e 

în curte, la bucătărie. Nici nu s’a îmbrăcat de dirai- 
năţă. A eşit numai într’o fustă albă şi în capotei, iar 
din pricina căldurii a lepădat şi capoţelul- Acuma e 
în ■ erdacul de la bucătărie, stă în picîore lângă o mă
suţă albă de brad, şi face plăcinte; iar Frosina sin
gura eî slugă stă şi se uită la dînsa.

Astà-çlï Feigléla face mâncare maï multă pentru că 
la amădă vine şi Herman acasă la masă.

Feïghéla face acum plăcinte, le face pe masă şi le 
prăjesce în bucătărie şi vorbesce cu Frosina, îar cu 
gândul e tocmaî pe la laşj, pe la Clara, pe la Oii- 
venbaum şi cine mai scie pe unde.
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— Ce ? te temî, Frosino, că nu’ï putea învăţa a 
face pomadal Nu te terne, învaţă omul de tôtel Gâte 
nu învaţă ! Eu cum am învăţat ? !

Aci Fe ghéla se opresce şi nu mai çlice nimica din 
gură, dar în gândişi dice:

„Bine, cel puţin că acuma numai sînt acolo în 
Iaşi să fiü în ochii lor să me tot cerceteze şi să 
>ue urmâréseâ şi să me întrebe: Dar tu, Feîghfela, 
:e mai faci ? Dar nu m'aş mai duce acuma să trăesc 
la Iaşi, Domne feresce î Chiar şi când o isprăvi 
Herman de şî-o lua diploma de licenţă, tot nu me 
duc la Iaşi. Nu me duc până când n’om ajunge şi noî 
să avern farmacia nostră, să nu mai fim tot cu stăpân 
şi cu şef, cum dice Herman. Bună e farmacia, dar 
bună şi ea pentru cine are parale. Dacă nai parale e 
greu, trebue să aştepţi cam mult. Şi pe lângă aştep
tare trebue să mai şi suferi şi să înghiţi şi să rabd! 
când auçlï că te căinăză némurï ca al de Clara. Că tu 
eşti fală săracă şi ea e fată bogată. Şi bàrbatu-sèü 
măcar că e doctor e un gogoman, de dă în gropi, 
nici cânele nu i-1 dă omul pe mâna lui; dar dacă are 
parale trece, îi çlice Dorrmu Doctor; când îl veţi! colo 
in trăsură înmănuşat şi cu pălărie naltă, parcă tot 
cred! că trebue să fie ceva de capul lui. Si aşa cu ban! 
iţi apucă înnainte şi trec tôte secăturile şi tu remâi 
în urmă să le saluţi şi să le strigi: ura’... Parcă le 
văd, când am fost atunce la Iaşi, la nunta Idei, care 
din cotro : Ce rnaï face Feïghêla ? Ce mai faci, Ma
dam Herman ? Da cât câştigă D 1 Herman ? Cât are 
pe lună? Aï casă mare? Câte slugi aï? Cu cine sîn- 
teţî în visită?... Vifcite, şi slugi, şi casă mare IL. când nu 
sciî cum sâ’ţî mai întinai bïètà léfâ până la capătul
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lunii!! Albert e nebun el, dar nu-ï mai nebun decât 
alţii cuminţi, care cred că numai eî se pricep la tôte. 
Nu —nu —nu ! Nu vreü ca fata mea să se facă acto- 
riţă ! Nu rnô uit eu In gura unui nebun ca Albert- 
Aşa çiicea mama. N’a voit să se uite în gura lui Al
bert, şi cu ce'm’am ales? Am ajuns tot la calicie şi 
din înjosire n’am scăpat ! Ca actor cel puţin pe scenă 
iţi poli închipui şi tu că eşti cineva. Pentru un rând 
de aplause de pe scena teatrului poţi suferi un an de 
dile calicia; Iar pe scena lume! toţi numai te ghion
tesc, nimene nu te aplaudă. Când am fost la Iaşi, Clara 
se uita la mine de sus ; Olivenbaum parcă se ferea 
pe departe de mine şi se păzîa să n’o ating să i se 
rôcjâ poleéla. Matilda vré să fie politicôsà şi îmï vorbia 
ca la un copil care vré să plângă orï ca la un bolnav 
căruia iï pipăi o rană. Moş Iţic, tatăl Clarei şi Faîbiş, 
jidani proşti : N'aî parale nu eşti nimic, parcă nici nu 
vré să ne bage în samă. Ceilalţi mal tineri ca al de 
Dr. Horn al Clarei, Dr. Hirsch al Matildel, Iacob Griîn 
şi mal ales Iacob Grün se învârtea grozav împrejurul 
lui Herman ca să ’mî potă face curte mie.

Aşa gàndesce Feïghéla şi gândesce în totă voea pen
tru că acuma e singură căci pe Frosina a trimes'osă 
aducă o doniţă de apă.

Aşa gàndesce Feïghéla când de-abla isprăvise plă
cintele şi când de odată se aude un glas din spre 
portă :

— Bonjour.
Feïghéla sciindu-se desbrăcată abia întôrce capul şi 

repede fuge în bucătărie. Fuge în bucătărie tocmai 
in fund, stă o bucată acolo fără nici să resufle şi apoi 
venindu-şî ôre-cum în fire se 'ntrébà cine să fie ? şi
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parcă un chip ceva cunoscut îî vine în minte. S? 
apropie de feréstra, se apropie mai tare, parcă nu'ï 
vine a crede. De unde şi până unde?! E chiar el! 
Chelbosul mamei, Tupescu ; dar ce-o û căutând el aice?l 
E eh Gras, roşcovan, mustaţa... E el. El şi stă. Stă şi 
se uită spre casă. Acuma se uită încoce- Dar te poţi 
uita cât de mult, n’aî grijă că n’oîu eşi eu aşa cum 
sînt să te ’ntreb. Dacă’î avea noroc să vină Frosina, 
bine, îî întreba-o pe dînsa ; dacă nu, sănătate. Hă-hă 
tuşesce, cât îï vré. Ce să'ţî fac. Uite şi capoţelul mi 
l’am uitat afară pe grilaj. Aşa, mai bine du-te- Aşa, 
mergi sănătos-

Tupescu ese, ïar Feïghéla îşi acopere bucatele şi se 
duce să aştepte până ce o veni Herman, lea, deci, o 
străchini ţă cu nisce grăunţe; merge de se aş0(kiă pe 
scara de din dos a caselor, şi chemă găinele.

Intr’un moment pe dinaintea scării sînt numai găini 
care cu-o hărnicie ne pomenită se întrec se adune de 
pe jos grăunţele pe care Feïgéla le arunca pe Vncetul- 
Se aude, cum ciupesc ele, numai un fel de bocànéla désa 
orï un fel de buchisală de parcă plouă şi din când în când 
câte un car al uneî găini pe care a ciupit'o alta, ori 
câte un cotcodac al cocoşului lovit şi el în toiul luptei 
de câte vre-o găină mai îndrăznea. Si chiar sînt vr’o 
doue mai îndrăzneţe: Este una nègra şi grosă dar 
grosă sdravăn : când o privesc! aşa pe la spate parcă-ar 
fi o coconă de cele scurte şi grosă, printre patru-rlecî 
şi cincRjecî de ani, îmbrăcată cu rochie de mătasă 
négrà lungă şi cu lanţ gros de aur la gât, un fel de 
coconă preotesă care nu lipsesce de nicăerî unde este 

. vr’o masă ; şi mai este şi una cam cafenie la pene? 
adecă un fel de gălbeniu închis şi cu negru, un fel

TH E>. SPERANTIA
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de găină nebună care dă ca chîora încotro apucă, un 
fel de mueroïü lung, cu picïôrele gôle, cu brobôda as
cuţită în sus parc’o veçlï betă, cu ţigara în mână şi 
înjurând omenii de pe uliţă.

Feïghéla dă mâncare găinilor şi se uită la ele; iar 
uitandu-se la ele i se pare că se gâsesce chiar în Iaşi. 
Gamele astea în faţa ei sînt tot laşul. Tôte rudele şi 
tôte cunoscinţile eî sini acolo. Uite colo Leia lui Fai- 
biş, colo mătuşa Bella; colo Clara, colo madam Zindel, 
colo maiam Holtzstein. Si ea chiar le çiice pe nume. 
Numai dintre bărbaţi nu prea are mulţi pentru că are 
un singur cocoş bëtràn. A vèçlut ea Ia un vecin acolo, 
este un clapon mare şi frumos, pe acela ar vré să-l 
aibă ea, că grozav semăna cu moş-Hascal. Ba şi pe 
dinsa chiar se are printre găini--este o puicuţă fru- 
môsà, albă şi picïôrele galbene pe care ea o strigă 
Duduca, aceea i se pare că semănâ cu dînsa.

Nu mult după ce s’a aşerjat ea acolo pe scară, iaca 
şi Herman vine.

— Dar ce, a fost pe-aice Tupescu? întrebă el.
— Da, da de unde sciî?
— Apoî din capetul stradeî ham vëçlut când eşîa 

d aci de pe portiţă.
— Da, a fost
— Şi la ce ?
— Habar nara, că eram desbrâcatâ şi n'am putut 

sa es.
— Dar fata unde era?
— Fata, la apă.
— Si cum? El a plecat aşa cum a venit :

Pol; ce săTfac? Eram in1 bucătărie şi n'aveam
cu ce să me‘îmbrac să es.

9 t
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— Ce găsescï de mirat?
— Nimic.. întreb numai-
— Ce să mai întrebi ? 1 Ce puteam să fac ?
— Ei, lasă'l încolo. Tu ce mai faci?
— Ce să fac ? Uite acuma am venit de la bucătă

rie- Mâncarea e gata.
— Si acuma petreci cu găinile?..
Dicênd aceste vorbe Herman se aşaqlă pe scară lângă 

Feighéla şi o cuprinde de. mijloc.
— Pôte, qiice Feighéla. chelbosul ăsta o fi venit 

aice să întrebe de odăi de înehiriét?
— De închiriét ? Dar ce să’i trebuescă lui odăi a- 

colea când el stă la Iaşi ?
— De, b or fi mutat aice. Nu sciî cum se mută eî.
— Eî, dă-1 încolo. Uite găina cea négra, grosă, ma

dam Zindel, cum se uită la tine, se vede că mai vré 
mâncare ?

— Las să se uite. Sciî ce-a mâncat până-acuma? 
Mai ducă-se la Viena să mămânce cu împëratul la 
Schonbrun.

— Cum şedem acuma colea ce frumos tablou arfi 
fost dacă ne trăîa şi copilul nostru.

— Ar fi fost, dar cei ce mor o nimeresc mal bine-
— Ce mai vorbesci şi tu 1
— Vorbesc ce este, réspunde Feighéla şi ochii eî 

mari şi genoşî se umplu de lacrimi.
— Eî, ai început iar cu plânsul, ia lasă, ce Her

man sărutând'o.
Ea nu ţjioe nimic.
— Lasă, cjice el mai gărutând’o odată, lasă, ce so- 

coţî că eşti acuma betrână şi n’o să mai aï copii.
— Ehi ! Tu glumescî, dar eü nu me plâng de copii.
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— Bine, bine, haï la masă, orî haide să schimbăm 
locul, haï de-aice. Haide- Dacă nu mergi jos atunce 
haï sus în casă.

Isprăvind aceste vorbe, Herman o îea mai mult în 
braţe şi plécà amêndoï sus.

— Sciî că mătuşa a fost îar bolnavă, tot de inimă. 
Mî-a spus aslă-ţlî cine-va care a fost la Iaşi.

XXI

— Hol Stăî, unde te duci tu Zoiţo cu 61a ceea?
— Me-c în casă-...
— Cum în casă? 1 In casă la lehuză cu 6la deşarte ? 

Da nu sciî că în casă la lehuză cât şâde lehuza 'n pat 
nu’î ertat să intri cu olă deşartă?

— Apoî avem de luat în olă...
— Când .aï nevoe de luat ceva în olă, atunce când 

vii în casă puî în olă o lecă de apă şi pe urmă lepezi 
apa şi puî în olă ce aï de pus.

— Apoî vinisem cu ola ca să îeu...
— Fugi, fugi cu dînsa de pune apă. Maî uite una !! 

Fă 'napoî, tu Mariţoll N’auçlï tu?! Fă ;napoî cu guno
iul? Unde scoţi gunoiul sara? Tu nu sciî că în cele 
opt (jile cât şede lehuza ’n pat nu-î ertat să daî sara 
gunoiul afară ?

— Apoî amu..:
— Ce amu ? 1 Fâ -n napoî cu gunoiul. Mare come

die cu prôstele astea! ! Trebue să stai jitar să le pâ- 
zescî, că nici nu sciî când îţi fac coneţul!!

Aşa vorbesce Madam Sura de slugile de la Ida.
Madam Sura e acum la Ida.
Ida e lehuză, a căpetat Duminică un bàét.
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Simon bărbatul Ideï nu mai pôte de bucurie că a 
capétat un baét. Séde în dughéna şi vorbesce una alta 
cu muşterii dar cu urechea într’una trage spre odaea 
unde este Ida-

Şi pe lângă odaea Idei- ce linişte I Toţi umb â în 
vârful degetelor. Madam Sura totă ^liua stă de caraol 
ca să fie linişte.

Simon şâde în Târgiişor, pe la Diua GruciT. Acolo 
ţine el han. Cum mergi spre Perjôea, hanul lui Simon 
vine în mâna drépta. La porta hanului stă în tol-d'a- 
una unul care vinde site.

Casa începe de la stradă. Din stradă chiar intri în 
dughéna la Simon. Ici e dughéna şi alătur a e porta 
hanului, portă mare de intrat cu căruţa. Aci, la han 
la Simon trag toţi popii şi primarii şi notarii şi per
ceptorii de pe la sate, care vin la târg în partea asta. 
Hanul lui Simon e han vechiü şi lumea îi rjicea „la 
Codiţă* pentru că din vechiü çlice că stăpânul hanului 
era unul jupanul Manoloche Codiţă, care fusese la Ie
rusalim de se făcuse hagiu, şi omenii îi rliceaü Codiţă 
pentru că el purta per lung şi îl împletea în doue co
diţe după cap, cum portă fetiţele cele mici de pe la ţară.

Din dughénà, prin fund, treci într’o odae cam întu- 
necosă care vine aşa la mijlocul casei şi din care este 
uşă de eşit în curte, saü mai bine çlis, de eşit în han, 
pentru că tot locul de-alungul casei este acoperit, 
adică este sub acoperământ şi se chéma han.

Aci In han este loc pentru căruţe şi pentru căi. Că
ruţele stau prin mijloc, iar caii ii légà omenii la esle; 
că de la stradă, de la trotuar şi până în ogradă cât 

•lung ţine hanul, pe tot lungul păretelul de din a- 
iară este numai eslâ şi corlată de fân.
ue
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Din odaea cea întunecosă, din mijloc, treci prin fund 
în odaea cea mare unde este acuma patul lehuzeî.

Odaea cea mare acuma e despărţită în doue păr{î 
printr'un fel de perdea făcută din c6rşafurî (prostiri).

Patul Idei este după perdea aşa că nu se vede când 
intri pe uşă.

Pe deasupra ferestrelor şi a uşelor sînt atârnate ca 
un fel de portrete numite brivlâh saü scrisori pe care 
e scris câte un psalm de-aï lui David şi rugăciuni.

Madam Sura, acuma mal mult prin odaea din mij
loc îşi face vécu!. Acolo era ea când a vëçlut pe Zoita 
că intră cu ola deşartă In odaea cea mare; acolo era 
când a vëçlut pe Mariţa eşind din odaea cea mare să 

dea gunoiul sara afară.
In odaea cea mare de obiceiu, acuma de când cu 

lehnzia Idei nu mal intră nimeni, dar acuma aü poftit 
acolo pe părintele Costache care tocmai acuma stă de 
vorbă cu jupânul Zalmân, tatăl vitrig al lui Simon 
Calraân.

Părintele Costache de câte ori vine la târg tot-d’a- 
una trage la gazdă la Simon. Ce era să facă Simon 
acuma? A trebuit şi acuma să'l priméscà în odaea 
cea mare.

Şi are Simon nisce vin de un franc şi douë-çlecï de 
bani oca, alb, din ţara de jos, dar scil cum se dă la 
bëut ? 1 Şi părintelui Costai..? grozav îl place vinul 
ăsta pentru că cu dênsul se uşurâză la inimă. De a- 
ceea părintele Costache tot vin de acesta cumpërà şi 
pentru slujit Duminica la sf. biserică; în fie-caresëp- 
tămână cumpërà câte o garafă de cincî ocale, o garafă 
de cele negre mari, căreia părintele Costache îï $ice 
Maica Melania.

J3 „FelvkfU".
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Acuiiia părintele are dinainte un pahar de o litră 
de vin şi a cerut lui Simon şi o cafea negră. Părin
tele a isprăvit de târguit de prin târg şi acuma e gata 
să plece acasă. Dar pân să plece mai slă de se mai 
odihne see.

— Me rog, dar pe portretele astea care le ved pe la 
uşi şi pe la ferestre au şi ele vr’un cântec ceva, aü 
vr un înţeles ? Pe acesta de aici parcă ved o mână ? 

— Da. Este mâna lui Adam.
— Mâna lui Adam?l De ce mâna lui Adam?
— Hei, părinte, D-stră cunosceţî Biblia lui Moisi. 

La Biblie scrie că D-deü a făcut pe Adam şi pe Eva. 
— Da.
— Dar la Biblie nu scrie nimic de Lilit- 
— De Lilit nu. Dar Lilit e Samca acea care ucide 

copiii.
— El, veçlï tocmai aceea. Dar de ce Lilit ucide copiii? 
— De, îi ucide ca să nu tràêsca să credă în Dom

nul Nostru Iisus Christos.
— Dar de ce să nu crèdâ în Domnul Christos ?
— Pentru că Lilit e diavolul, e tot diavolul care de 

la început a pismuit fericirea omenilor.
— Eî? nu. Nu, părinte, nu-î aşa Asta no sciî D-ta 

pentru că nu-î scris la carte. Asta o seim numai noi, 
şi se scie numai din betrânî şi de la o nenî învăţaţi. 
Se vedî acum e asta.

— Eî?
— Me rog, Lilit asta a fost nevasta lui Adam, ne

vasta cea de’ntàïü.
— Cum ? Adam a avut doue femei ?
— Poî se’nţelege. Ca adecă D-cJeu cu înţelepciunea 

lui cea aşa de mare, când a făcut omeni n'a sciut ca 
trebue să facă păreche, bărbat şi femee?
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— Eï ? !..
— Eï, şi a făcut pe Adam şi pe Lilit.
— Apoi în Biblie spune numai de strămoşa Eva.
— Eï, se'nţelege, pentru că Eva în adevër e stră- 

moşa nostră, iar Lilit a fost o ticălosă.
— Eî ? !.
— Eî, Lilit a fost o ticălosă şi nu vrea să asculte 

de Adam pe care D rjeü i Ta fost dat de bărbat. Ea 
voia ca Adam să asculte de dînsa.

— Eï ? 1
— Eî, şi Adam n’a voit să sufere să'l porte femeea 

pe degete şi într’o <Ji când l’a supărat î-a cârpit şi el 
o palmă de s'a dus nebună-

— Bu-u-u-un !
— Da. Şi chïar s’a dus? a fugit de la dênsul. S’a 

dus încolo departe tocmai pe la marginea lumeî, unde 
a găsit un ostrov şi a rernas acolo.

— Bine.
— Da, şi atuncea a cjis D-çleü că nu e bine să fie 

omul singur, şi a făcut pe Eva chiar din costa lui 
Adam, adică chiar din trupul lui ca să nu maî fie 
streină de dênsul-

— Eî?
— Şi Adam a avut copiî cu Eva, şi pe Lilit o lua 

toii dracii când vedea că Adam are copii cu Eva şi 
ar fi vrut să-î ucidă pe copii, să nu se înmullescă să
mânţa lui Adam ; dar cât a trăit Adam ea n’a în- 
drăsnit să se apropie de copiiî lui. Iar după ce a murit 
Adam atunci eî au păstrat mâna lui Adam cu care 
i-a dat el palma şi Lilit unde vedea mâna nu maî în- 
drăsnîa să se apropie. Iar maî pe urmă omenii aü în
ceput să închipuescă numai câte o mână, de pildă o 
zugràvéü ori o făcea de lemn ori de pétrà ori cum
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puteaü eï şi dacă çliceaü că e mâna lut Adam, atunci 
Lilit tot nu mat îndrăznta să se apropie. Si de-atuncï 
a rèmas aşa obiceiü ca unde este un copil mic să se 
pună şi chipul mâneï lut Adam.

— Asta n’am sciut'o pân acuma. La not în legea 
nostră se spune numai că ea venise cu gând rêü a- 
supra sf. Fecïôreï Maria ca s’o smintêscà să nu nască 
pe Mântuitorul.

— Eî, bine aşa e la D-stră, dar dacă a venit şi a- 
colo, atunci eü socot că a venit tot de necaz pentru 
că Christos era tot din Adam.

Pe când jupânul Zalmân şi cu părintele Costache 
vorbesc ast-fel, tată şi Madam Sura intră pe uşă cu 
o tavă încărcată cu turtă dulce :

— Poftim, părinte, dacă nu ve supăraţi, luatî ş 
D-stră o bucată de turtă dulce. Acésta e din partea* 
nepoţelului meü care ni Ta trimis D-çIeü acuma. Poftim.

— Mulţumesc, madam, de ce same super? ba chiar 
ïéü. Ba încă, dacă mi-ai da voe, eü aş lua vr’o bucă
ţică şi pentru acasă, pentru copii.

— Poftim, poftim că am făcut destulă. Am făcut 
mai multă pentru că trebue să ne vină şi Feïghéla, 
fiică-mea cea-laltă, să trăescă, şi cu bărbatul D-nia-ei, 
care e farmacist; pôte ati au$it de D-lui?

— Farmacist ?
— Da, farmacist, să’mi trăescă, Dl Herman, gineri- 

meü, să fie sănătos. Trebue să vină şi D-lai cu nevasta 
D-sale, fiică-mea, cea mai mare, Feighela, să fie să
nătoşi; Madam Herman.

— Da?
— Da, îi aşteptăm să vie.
— Apoi să vie sănătoşi.

TH. D. SPERA NT IA
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— Credem că-1 sciţi şi D-vostră pe gineri-meu, pe 
farmacistul...

— De, sciü eu, pôte l’oïü fi sciind-
— Trebne să-l sciţi, me rog Leopold Herman.
— Leopold ?... Dar Leopold e un nume... dar D-luî 

e tot de legea D-vostră?
— Cum nu, saracan de mine, da de ce lege să fie ?1 

Ferésca D-çleü.
— Nu, dar çlicém numai pentru că eu sciam un 

nemţ un maşinist care se chema Leopold.
— P6te, dar D-Iuî să tràéscà să fie sănătos...
— A-hă. Dar asta, turta asta dulce e tare bună.
— Poftim luaţi, părinte.
— Apoi că chiar ïéü. Dar me rog încaltea să 'mî 

mal dea şi o litră de vin.
— Cum nu, aduce îndată.
— Şi va să ţlică aşa e povestea cu Lilit şi cu mâna 

lui Adam ?
— Aş dori forte mult să vedeţi pe ginerimeü, care 

e farmacist. Am aşa mare bucurie de D-luî, şi cu 
fiică-mea se împacă aşa de bine...

— Eî, apoi unde e înţelegerea bună şi unire, acolo 
e şi darul lui D-çleü.

— Trebue să vină şi D-lor
— Da?
— Da, pôte să vină chiar astăzi.
— De, dacă pot... voea D-lor.
— D-lor vin cu trenul.
— A-ha 1?... Atunce e maî bine. Dar nu sciü 

am fost cerut o litră de vin?
— Da,fda, aduce, da sciţi şi bietul Simon e acuma 

singur în dughénà şi-î vine greu.
— Aşa e.
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— Dar eu mai am o copila, afarâ de aste doue, dar 
aceea e la frate-meü la Podul-Ilôeï. Pe aceea o chéma 
Rifca.

— Rifca trebue să fie Roveïca, adică cum ar fi la 
noï Ruxanda. Ruxanda, Roveïca tot cu r începe.

— Pote. D-ta spui cum scrie la Biblie!
— Da, după Vechiul Testament.
— Când s’a mutat ITascal de la Baco la Podul Iloeî, 

ne-am mutat şi noi acolo.
— Unde?
— La Podul-Ilôeï.
— Dar mai nainte unde eraţi ?
— Mai înainte la Bara, cu ITascal.
— Şi el unde e acuma?
— D-luI e la Podul-I16er, cum v'am spus că s’a mu

tat de la Bara şi când s’a mutat D-luî atunce se în
ţelege m’am mutat şi eü cu Rifca.

— Dar eü o să las şi vin şi tot şi o să plec că se 
face nôpte.

— Nu, că vine acuma, vine 'ndată. Eî, şi acuma 
când am venit încôce pe Rifca am lăsat'o acolo 
- Unde?
— La Podul-Ilôeï, la moşu-seu.
— Are acolo un moş?
— Da, pe ITascal,
— Ii dascal ?
— Nu, ITascal, aşa îl chèmà, frate-meü.
— A-hal II chéma fratele D-tale... dar eü socot c’aü 

uitat de adus vin, şi întârzie tare.
— Vine, vine, părinte, n’avetî grijă- Dar eü çjicém 

că pe frate-meü îl chèmà Hascal.
— A-ha? Pe fratele D-tale, care spunéï... da. Şi 

Rifca aceea cine era?
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— Rifca e copila mea, care şede la Podul-Uôeï, 
cred că sciţi că eu sunt sôcra luï Simon.

A 1 socră? să fiţi sănătosă dar eü me duc să 'mï 
pregătesc căruţa.

— Dar ce copii sînt aceştia de merg aşa frumuşel 
câte doi şi în rând ca soldaţii ?

— Aceştia, părinte, sînt copiiî de la o şcolă de ale 
nôstre, vin aice la noî. Aşa se face în diua a cincea 
după ce se nasce un bàét.

— Şi ce fac eî aice ? Hiritesesc ?
— Eî, vin şi eî, cântă şi se capătă cu Iurtă dulce.
— Eî, apoi să vê tràéscà. Fie-care după legea lui.

Remâneţî sănătoşi.
Părintele Costache dă bicïü cailor şi plécà. Vinul 

şi-l beuse când se suise în căruţă.
Până să trecă părintele cu căruţa copiiî s'aü fost o 

prit pe trotuar.
Copiii aceştia sunt de la hederul, adică de la şcola 

ovreiască din apropiere* Eî vin aice ca să facă criş- 
mileinin, adică spunerea creduluî. Cel care merge în- 
naintea lor e belferul cel mare.

Copiiî toţi imbrăcaţî curat ca de serbătore, intră 
prin dughèna, şi Irec tocmai în odaea cea mare.

— Ghitn uvênt,- mazeltov3 adecă bună sara, noroc 
bun, çlic copiiî intrând, apoî fac un fel de cântare 
ori rugăciune ; spun adecă credul şi un psalm al luî 
David care e scris şi pe brivlîhurile care sînt atârnate 
pe la ferestre şi la uşă. După acesta Madam Sura îm- 
părţesce !a copiî turtă dulce şi apoî copiiî se duc.

— Ce frumuşei sînt, dice Madam Sura privind după
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copii cum se depàrtéza. Ce frumuşei sînt şi ce frumos 
au spus Crişmileinin. Păcat că n’a fost şi Leopold cu 
Feïghêla. Dar trebue să vină în astă sară. Cu trenul 
ce ţi-î a veni ? Ţi-e greü până te sui în el, iar după 
ce te-aî suit aï şi ajuns.

TH. D. SPERANTIA

— Eîl Ian lasă-me, Claro. Ce tot îî dai înainte cu 
supăratul ? !

— Apoi, dacă aï supërat’o, aï supërat'o, Albert.
— Eh ! supërat ! Ba i-a venit aşa cum îî vine D-sale. 

N’o cunosc eü pe mătuşa 11 De când am venit am vê- 
dut’o că o să-î fie ïar rëü că hojma tot îî da că tre
bue să vie copiii, trebue să vie Feïghêla şi cu Leo
pold. Şi eü sciü că în tot-d'a-una când o să-î vie rëü 
începe a vorbi de copii, ori caută pricină să plângă 
după cineva.

— Eî, şi tu dacă aï vëçlut’o c’o să-î fie rëü te-aî 
apucat şi i-ăî spus numaî de cât tocmai acuma că ta
tăl luî Leopold a câştigat procesul şi a anulat căsătoria 
luî Leopold cu Feïghêla ?

— Şi tu creçiï că din pricina asia i-a venit rëü?
— D’apoï cum I
— Aş 1 Aï idee! Haï să întrebăm pe dr. Hirsch, ori 

chiar pe barbatu-tëü, pe dr. Horn. Ce çlicï Iulius?
— Ce să çlic? Trimiteţi pe cine-va colea la farma

cie la Naumann să-î aducă nisce aether şi nisce na
trium bromatum şi lécul e gata.

— Eï, auçlï, Claro, ce çlice doctorul?
Cam aşa se cértà acum între dânşii Clara şi cu Al

bert din pricina Madam Sureî căreia i-a venit rëü.
Eî cu toţii din familie, împreună cu familia Oleven- 

baum şi cu dr. Moritz Hirsch sînt acum la Simon.
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E Joï sara, a cincea çli după nascere.
Sub sară se făcuse crişmileinen şi acuma s’aü adu

nat cei din familie împreună cu mai mulţi prieteni 
de-aï lui Simon — maï mult parte bârbàtéscâ şi petrec. 
Sînt în odaea cea mare.

In mâna stângă, cum intri în odae, este trasă o 
perdea de cusafurî, ca un paravan, după care e patul 
lehuzieî ; iar în restul odăeî suut musafirii cei mai 
mulţi împrejurul unei mese care e în mijlocul casei.

S’a adus pe masă vin şi nisce turtă făcută cu où, 
şi linte fărtă presărată cu asre. Toţi mănâncă şi bău 
şi vorbesc, afară de madam Sura, care e culcată pe 
un pat în odaea din mijloc.

— Me rog, şi ce e dacă judecata a anulat căsăto
ria? întrebă Matilda Dr. Hirsch.

— Ce să fie, çlice Albert, e rèü.
— De ce e rêü?
— Pentru-că e réü, pentru că d’aci înainte nu mai 

pot trăi împreună. Afară numai dacă Feighéla vrô să-î- 
rămână ca un fel de metresă lui Leopold.

— Cum? Adecă până ce-o ajunge el major ?
— Da, pentru tot-d’auna, pentru că o căsătorie odată 

anulată, rămâne anulată, rămâne anulată pentru tot- 
d’auna.

— Dar când o ajunge el major. Să nu mai aîbă 
nevoe de consimţimânt ?

— Când o ajunge major şi o vré să se însôre, pote 
să se însôre cu alta, dar cu dênsa nu se mai pote.

La aceste vorbe ale lui Albert, toţi ceî din casă ră
mân cu ochii holbaţî.

— Vă uitaţi la mine, ha? çlice Albert. Uitaţi-vă că 
şi eü mă uit la voi şi când mă uit la voi şi văd cum 
vă uitaţi ca viţelul la pôrtâ nouă, par’că mă uit la
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toţi jidanii să-î vëd ce păcătoşi sunt. Sciţi ce păcă
toşi?! Aşa de păcătoşi că dacă î-aî lua să-î întind! la 
scară şi să le dai câte douë-çlecï şi cinci, când s'ar 
scula, ţî-ar dice sărut mâna.

— Nu te ’nţelegl
— Audi, Dr. Horn nu me ’nţelege 1 E grozav de 

greu de ’nţeles.
— Explică-te.
— Me explic, me explic, dar îmi pare rèü că unui 

om învăţat ca D-ta îî maî trebuesc explicaţii.
— Me rog, Românii se mândresc că ţara asia e o 

ţară tolerantă.
— Da.
— Bine. Dar o ţară tolerantă trebue să-mî respecte 

cultul meu, religiunea mea şi să me lase să o practic 
în totă libertatea?

— Da.
— Vra să $icâ, dacă după legea mea eu trebue să 

mănânc carne tăetă de haham, legile române trebue 
să me lase în pace să mănânc carne tàétà de haham ?

— Da.
— Dar dacă ar dice : „Ba D-ta n’ai voe să mănânci 

carne tăetă de haham dacă n'o fi blagoslovită şi de-un 
preot creştin cum ti s’ar părea asta ?

— Cum să’mi pară?
— Cum să'ţi pară 1! Ar trebui să-ţi pară ne-drept ; 

pentru-că silindu-te numai de cât să aï şi blagoslo- 
venia preotului creştin, prin asta te împiedică pe D-ta 
a-ţî practica legea D-tale, mâncând carne care e tàétà 
de haham. înţelegi? Me rog, închipuesce-ţî càeü car
nea tàétà de haham o privesc ca un lucru sfînt; şi 
dacă româniî me opresc de a mânca ast-fel de carne, 
vra să dieă me opresc de a me folosi de un lucru

TH. D. SPERANTIA
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sfânt, vra să clică me opresc de la practica religiuneï 
mele?l

— Si unde vreï s’ajungï cu asta ?
— Unde vréü s’ajung? Vréü s'ajung acolo că dacă 

eü sînt căsătorit în legea mea, cum e de pildă Leo
pold Herman, şi D-ta stat român, cu legile D-tale, 
vil şi-mî anulezi căsătoria, D-ta me împiedici de a-ml 
practica religiunea mea şi D-ta nu mal eşti un stat 
tolerant, după cum te lauçlï ci eşti un stat exclusivist, 
şi eü pot să me plâng contra D-tale puterilor streine, 
ca să te pună la rezon, să te înveţe minte. Am ori 
nu dreptate ?

— Aï, réspunde dr. Moritz Hirsch. Aï dreptate, forte 
multă, numai păcat că nu sînt mult! ca D-ta.

— D-ta eşti?
— Eü sînt.
— Ho ţări t?
— Hotărît.
— Dar D ta, Dr. Horn?
— Eü ? Eü... voesc mai întâiü...
— A*ha ?... voeseï mai întâiü ?.. Asta vré să <Jică 

mai simplu că nu voeseï de loc.
— Me rog...
— Ci maï me rog, orï ne mă rog ? spune mai bine 

că nu vreï-
— De unde sciï că nu vréü ?
— De undell Dar se vede că nu vreï, adică se vede 

că D-ta nu simţi nevoe, nu simţi strimtorare, în ţara 
asta, D-ta găsescî că trebue să fiï fericit şi chiar te 
simţi fericit. Să’ţi fie de bine.

— Si D-tră, ce? Vé faceţi revoluţionari?? V6 fa- 
ceţî volintirî?!..
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— Nu, çlice Albert, nu ne facem nicï volintirï, nicï 
revoluţionari, dar judecăm lucrurile cu curaj.

— Si punem punctul pe i çlice Dr. Hirsch. D-ta 
d-îe Dr. Horn, sciî că noï în ţara asta sîntem consi
deraţi numai ca musafiri şi de aceea ni se fac iupu- 
lări pe care numai nisce gazde din cele mai rele pot 
să le facă musafirilor. Ni se scot hojma ochiî că sun
tem toleraţi, că suntem îngăduiţi, că trăim ca In sâ
nul lui Avram, că ne îmbogăţim, că ne înmulţim şi 
câte şi câte. Şi dacă taci şi nu çlicï nimica atunci în- 
semnèzà că D-ta iscălesci că tot ce se spune este ade
vărat- Şi dacă e adevărat ceea-ce se spune, atunci 
d-ta nu mai ai dreptul să mai pretinzi altă-ceva. Deci 
te arăţi că d-ta socotesci ca bună starea de acuma, şi 

prin urmare, nu doresci nici o schimbare, vrei să se 
păstreze tot acăstă stare nu numai pentru d-ta ci şi 
pentru copiii l .ale.

— Si d-ta ce doresci ?
— Eü doresc schimbare.
— Si ce faci pentru asta?
— Ce fac? Vorbesc. Vorbesc cu d-ta, vorbesc cu 

cu d-lui, vorbesc cu cine pot şi ’mi spun părerile ca 
să le mai rumege şi alţii şi dacă mai mulţi le vor 
găsi bune, atunci acei mai mulţi vor lucra să aducă 
schimbările trebuitôre.

— Bine, vorbiţi dacă credeţi că faceţi bine.
— Dar, d-ta nici nu vrei să vorbesci?
— Ba vorbesc, dar când văd pentru ce vorbesc.

:n eü: D-ta te ţii de proverbul:— Da, r*'
Capul ple sabia nu-1 tae.
— Ba, să mă erţî 1 Ce, ca să nu fm fricos trebue 

numai de cât să mă plâng la puterile streine?
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— Ba, nu, dar fiind-că eşti fricos de aceea nu în- 
drăsnescî măcar drepturile d-tale să ţi le aperi.

— Bravo, dr. Hirsch, çlise Albert. Bravo 1 Béü 
păhar de vin în sănătatea d-tale. Trăiască dr. Moritz 
Hersch !

Slavă lui D-çleü că açlï e a treia <Ji de când o du
cem numai într’o petrecere 1 să fie sănătoşi copiii 1 Am 
început’o bine de Joi ; întâiü cu crişmileinen, pe urmă 
au venit cei din familie. Dintre familia Olevenbaum 
cu dr. Hirsch ; Morgenstern cu dr. Horn, Fai biş şi cei
lalţi. Vineri sara, adică erï aü venit de pe-aice din 
prejur prietenii lui Simon şi aü stat până aprôpe în 
diuă.— Aşa dice Madam Sura cătră Madam Oliven- 
baum. Şi aşa de cu drag vorbeşte Madam Sura cătră 
Madam Oiivenbaum că nu scie ce să-î mai spună ca 
să-î placă mai mult şi tot odată simte şi singură aşa 
mare plăcere că se află împreună cu Madam Oiiven
baum că parcă i-se pare că nu-î destulă lume care s'o 
vadă că stă de vorbă cu Madam Oiivenbaum şi de-a- 
ceea nu se astâmpără parcă a prins'o şi mereü îşi aruncă 
ochii şi îşi întorce capul când într'o parte când în alta.

Acum e Sâmbătă diminéfà. S’a făcut la Sinagogă 
botezul copilului şi tot-! cei de la Sinagogă aü venit 
pe-aci pe la Simon să'l hiritisască şi pe el şi pe Ida.

Pe masa din odaea cea mare sînt înşirate mulţime 
de sticle şi pahare şi farfurii şi linguriţî. S'aüpregătit 
pentru musafirii de la Sinagogă; turtă dulce, rachiü, 
dulceţă şi apă rece.

A venit lumea de la Sinagogă, dar a venit atâta 
lume că, tocmaî cum çlice vorba : un ac dac'aî scăpa 
n'ar avé unde cădea să nu dea peste om. Totă negus- 
torimea din târguşor e aci. Sînt atât de mulţi că nici 
n'aü unde să mai şedă jos; mai toţi slaă în piciôre.
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Si tot omeni de samă, omen! bogat! ; când te uit! pe 
deasupra, aşa pe la capete veçlï numai căciuli de cele 
mar! de Sabes or! pălării nalte. Sînt mult! şi toţi vor
besc. Femeile iéü dulceţă cu apă, bărbaţi! iéü dulceţă 
cu rachiu şi cu toţi! turtă dulce.

Asta e un fel de gustare in trecăt pentru că de-aicea 
cu toţi! se duc la masă pe la casele lor.

In fundul odăi! între masă şi ferestre pe vr’o câte
va scaune staü lăţite al de Madam Olivenbaum, Ma
dam Morgenstern, Madam Enich, Madam Grünfeid şi 
cu densele Madam Sura, rumenă la faţă de bucurie 
şi de mulţumire şi sfâtosă, sfâtosă de le întrece pe 
tôte ceiel’alte.

Si totă lumea e veselă şi toţi vorbesc, saü dacă nu 
vorbesc, cel puţin îngână aşa ceva cam pe nas, parcă 
ar cânta, căci doră vin de la Sinagogă şi e Sâmbălă 
când trebue să fi! vesel, dor femeile vorbesc mai mult 
de cât toţi.

Si Madam Sura povestesce ce bolnavă a fost Joi 
sara şi ce rèü i-a fost :

Povestesce Madam Sura dar şi celelalte vorbesc, şi 
vorbesc tôte deodată. Intr’un moment le-auçlï vor
bind aşa :

— Si sciî cum mï-era de rèü ? Să nu mai dee D-ijeu 
aşa rèü nici la vrăşmaşii ce! mai mar! nici la puiul 
cel de şerpe.

— Apoi dér nu sciüeü, nu te-a căutat gineri-meu 
Doctorul dr. Hirsch !

— Da şi gineri-meü Doctorul dr. Horn.
— Da, dar păcat că na fost aicea gineri-meü far- 

macistull Când era d-luî aicea şi se întimpla de^mî 
era rèü, cât de rèü să’mî fi fost, d-luî îmi dădea acolo 
ceva şi numai de cât îmi era bine-

TH. D. SPERANTIA
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— Apoi aşa şi gineri-meü doctorul, dr. Hirsch.
— Apoi aşa şi gineri-meü doctorul dr. Horn.
— Dar gineri-meü farmacistul când î[î dă ceva, sciî 

■ parcă'tî îea cu mâna.
— Apoi aşa, veçlï, şi gineri-meü doctorul Dr. Hirsch.
— Si gineri-meü doctorul Horn.
— Dar gineri-meü farmacistul, el nici nu maî umblă 

cu doctorii să te năcăjască cu căutatul, să te bată la 
pept să te asculte, să te pue să tusescî ori să sufli tare, 
nu, nimic ; el, cum îî spui, haide, îţi dă ceva şi gata.

— Apoî aşa şi gineri-meü doctorul, dr. Hirsch, nu
mai la mare nevoe.

— Şi gineri-meü, doctorul, dr. Horn.
— Dar gineri-meü farmacistul nicî-odată, dar, sciî, 

nici odată; dor, de, l’am verjut de-atâtea ori că dacă 
mi-î ginere.

— Aşa, şi eü pe gineri-meü doctorul, dr. Hirsch.
— Si eü pe gineri-meü doctorul, dr. Horn.
— Domne, Madam Sura, çlice Madam Grünfeld ames- 

tecându-se în vorbă. Eü vêd, Madam Sura, că d-ta 
ţii forte mult la ginerile d-tale, dar eü, de, te-aş în
treba ceva.

— Poftim; me rog.
— Me rog, dar să me erţî că'ţî vorbesc aşa...
— Me rog.
— Me rog, aï d-ta încredere că ginerile d-tale ţine 

la nevasta lui măcar pe jumètate cât ţii d-ta la dînsul ?
— Si de ce să n am?
— Me rog, eü întreb pentru că am au$it o vorbă.
— Poftim, poftim.
— Me rog, am auçlit că cuscru d-tale, dl. Herman,

Kt. 14 „F«IghéU“.
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cu judecăţi, cu ce-a făcui, ce-a dres a stricat căsătoria.
— Bine, asta am mai auçlit’o eü dar n’am habar, 

pentru că mar sînt atâtea alţii, care aii făcut ca gine
ri meu. farmacistul, adică nu s’aü mai dus pe là Pri
mărie; şi încă gineri-meu farmacistul nici nu s’a în
surat ai î, el s’a însurat dincolo, în ţara nemţescâ şi 
dacă nunta lui este bună acolo în [ara nemţescă, în 
Austria, unde este împărăţie, apoi cred eu că n’o să 
fie ea rea tocmai aice 'n ţara asta.

— Bine, dàr eu am mai audit şi ait-ceve.
— Me rog?
— Me rog, iaca cè-am auçlit eü. Dice că Madam 

Leizarovicî când s’a bolnăvit atunce de-a fost bolnavă 
tare a făgăduit că ea lasă totă averea eî lui nepotului 
eî, adică gineriluî D-tale, dacă s’o desparti de Feïghéla.

— De unde ăi âuijit?
— Me rog, am auçlit şi eti de la cineva. Si am mai 

audit că chiar a şi pus pe cineva să-î spue lui nepo- 
tu-sèü, adică gineriluî D-tale şi să-î spue şi să vor- 
bèscà cu dînsul adecă să-l ademenéscà.

—" Si de mult aï auçlit ?
— De, cam de mult, dar sciî stătem şi* eü la gând: 

să’ţî spun să nu’ţî spun.
— N’aş putea să sciü şi eü cine ţi-a spus?1

1 ? ' : •
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trebuea să facă vr’o 200 de prafuri de chinină. A în
şirat pe receptură cincï-çleci de cărţi de joc, a împărţit 
pe ele câte jumătate de gram de chinină şi acuma îe 
In mâna stângă câte un număr de capsule de hârtie, 
suflă în câte unul de îl deschide, tornă în ei o porţie 
de chinină de pe o carte din cele 50 şi tot aşa face 
până ce ie umple pe tôte. Apoi le închide şi îea altele.

Sînt vr’o trei ani de când s’a cununat cu Feiga.
Nu pricep eu purtarea Feïgeï, çlice el. Dupe trei ani 

de căsnicie, în loc să se cuminţăscă» să se pună pe 
cale, ea din potrivă pe çli ce merge Işî perde sărita. 
De casă nu'şî vede, de mine par’că a şi uitat, p^r’că 
i-aş fi, nu sciü cum, indiferent şi par’că chiar de pri
sos. Ba şi după copil acum o văd nepăsătore. Unei 
mame tinere ca dînsa să-î moră un copil, cel dintâiü 
copil şi ea să fie aşa de nepăsătore!!

De, eü parale multe n’am ca să trăesc în lux şi să 
fac cheltuelï 1 Dar ea a sciut’o acésta. A sciut că eü 
încă nu mi-arn isprăvit studiile şi trebue să mai staü 
încă tot ca asistent în farmacie până ce voiü isprăvi. 
Dar ca asistent ce am? 120 de lei pe lună? E ade
vărat că am şi casă şi mâncare. Dar tôte acestea eraü 
bune şi 'mi eraü de ajuns unde eram eü singur, când 
nu eram însurat. Acuma însă trebue să mai plătesc 
şi chirie în târg şi să {in orî-cum o gospodărie, că de, 
sunt om însurat. Aci, în târg, e mai eftin de cât la 
Iaşi dar, tot e cheltuălă şi banii se duc. Pote ar yre 
să me vaçlâ că sînt farmacist chiar, să am farmacia 

1 Se pote şi asta ! Şi chiar se pote. Atunci când 
am fost cu dènsa, aci la farmacistul în visita nu de- 
gîaba îmi çlicea ea: Să ve<jî că nevasta farmacistului 
n'o să ne mai întorcă visitai—Ïmï aduc aminte cum 

vorbesc :
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— De ce ? çlic eu.
— De ce, pentru că se vede că nu'î şăde bine să 

fie în visită cu noi !
— Aş ! Nu cred.
— Ba, o să vedî. Uite a trecut săptămâna de când 

am fost şi ea n’a mai venit.
— Si dacă n’o veni, ce să'î fac ? Mî-e şef.
Apoi, mai deunăzi când m’am cîondănit cu farma

ciştii!, şi i-am spus eî, ea răspunde cu vorba mea
— Ce să'î faci, dacă e şef !
— Da, răspund eü, dar o să fiü şi eu şef odată.
— E-heî ! ^ice ea, când o fi data aceea !..
— De ce ?
— De ce aşa! Cu ce să fiî şef?
— Bine, o să fac cursul la Bucurescî şi o să’mi ïéü 

licenţa.
— Cu ce să fac! cursul? Mătuşă-ta nu-ţî mai dă 

părale.
Dar acăsta e demult! Asta sra întâmplat. încă pe- 

atuncé când am venit aci, când ne-am mutat aïcé 'n 
târgul ista. Ţî-închipuesce, ce sacrificiü am făcut eü 
ca s'o ïéü pe dînsa! Mă cert cu părinţii, mă stric cu 
mătuşa, fac nuntă pe ascuns peste graniţă ; căcî a 
trebuit să mă cunun numai religios, pentru că n'avém 
consimţimîntul părinţilor să mă căsătoresc şi civil ! 
Si cu ce mă aleg ? Acuma trăesc cu dînsa în casă pare 
că aş trăi c'un om străin. Şi o văd eü că vré ea să 
se arate că mă îubesce şi ţine la mine, darpâr’că nu’î 
sânt gândurile acasă. De multe orî când mă apropiïü 
de densa—de şi se arată mulţumită, totuşi parcă nu 
sciu cum ar face să scape mai degrabă de mine! Chiar 
data trecută când am fost acasă, eü o sărutam şi ea 
bătea cu degetele pe masă. Adevărat că şi vîăţâ asta
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e prostă aşa cum trăim noi. Ce vrei 
săptămână trehue să dorm la farmacie şi numai doue 
nopţi acasă. Prea puţin daü pe-acasă. Uite astă-gl! am 
liberă o jumătate de <Ji. Odată pe săptămână o <Ji în- 
trăgă şi odată jumătate de di şi când am o jumătate 
de çli, tot trebue să vin sara în farmacie, după masă 
şi să stau până ce închid. Să stea ea atâtea (Jile tot 
singură se reeesce şi ea de mine. Ochii care nu se 
văd, se uită! Dar eü cred că vorba asta n’are înţeles 
ori cel puţin nu se potrivesce în tôte părţile. Se uită 
ochii acolo unde nu este iubire, dar unele este, toc
mai depărtarea saü lipsa o face şă se aprindă mai 
mult ! Şi apoi cu cortelul*) roş 1 Că se portă rochia 
roşă şi pălărie şi cortel roş ; şi vră să ’şi facă şi ea.

— Bine,, dragă Feighălă, luna asta am cumpărat 
lemne, am plătit chiria; am mai avut ceva datorii de 
la Pasci, n’o să putem să mai cheltuim.

— Dar ce costă ? Pe mine mă costă numai materia 
şi garnitura şi încolo eü cos singură, că dor,-sciţi să 
cos singură, că dôr sciü să cos.

— Bine, tu scii să coşi, dar, ori-cum, costă parale 
şi paralele trebue să scoţi să le dai.

— Séï-çlecï de lei.
— Da, dar când ai o sută douăzeci de lei pe lună5 

şăî-qlecî de lei e lăfa de pe jumătate de lună; şi chel- 
tuéla casei pe o lună întrăgă de unde s’o scoţi? Luna 
cealaltă poţi să’ţi faci.

— Luna cealaltă !/.. Luna cealaltă deabia cumperi 
materia şi până ce-o faci, până ce-o coşi când s'o mai 
porţi ? Să umbli cu cortel érna ?!
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Mi se pare mie că e de felul “ei cam chochetă. Când 
am fost atunci la Abramovicî, stăteam sara de vorbă 
cu toţii şi era veselă şi spunea şi glumea şi când a 
venit Madame Blumenfeld deodată a încetat vorba, că 
pe dînsa o dore capul şi halde acasă. Atunci am cre
zut că a fost o scenă de gelosie, dar tocmai dacă era 
să fie jelôsa mai curênd putea să fie de Madame Ber
ger şi chiar de Madame Marcus, care sînt şi mal fru- 
môse şi mai tinere de cât Madame Blumenfeld; acasă 
însă vëd că i a fos necaz că Madame Blumenfeld era 
îmbrăcată mai luxos, şi mal ales că de vr’o câteva ori 
vorbind de Madam Blumenfeld, ml-a spus că e o ţîf- 
nosă şi înfumurată şi că se sucesce şi se fâtie ca să-î 
fâşie mătasa pe dînsa. Tot ea mi-a spus că Madame 
Blumenfeld era îmbrăcată numai în fai şi în matasăL.

Apoi ce să-î fac eu?.. Mai încolo când voiü isprăvi 
şi eü şi voiü avé farmacia mea, bine, înţeleg, dar acuma 
cînd şi eu; sînt încă în condiţie la alţii, de unde să 
cheltuesc ? De unde să-î fac ? !

Dar n’ar trebui să facă aşa mare cas pentru modă, 
pentru nisce bulendre *). Când ajunge să pună aşa 
mare preţ pe aşa lucruri atunci e prost lucru ! Şi ge- 
losie ornai înţelegeam, că de, gelosia pléca de la inimă, 
dar, veçlï, eü nici odată nu- i-am dat prilej să fie ja- 
lusă. Dar nie! nu e jalusă, eü o vèd indiferentă, mai 
mult, o vèd până chiar plictisită şi plictisită, ori sătulă 
parcă, lehametuită de căsnicie!

Dar la urma urmei îmî pare că eü sînt un prost, 
că fac mare cas' de nişte copilării, ca de pildă istoria 
cu trăsura a fost curat o copilăriei Ca să mergem să 
ne plimbăm cu trăsura, să dăm aşa de geaba vr o doî-

*). Cârpe.
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spre ce leï ! Pentru ce? Aşa ?... Bine, daï când aï, dar 
cînd n’aï de unde să daï ?.. să ïéu mereü léfa îna
inte ? 1 Asta a fost curat copilărie.— Ea face’copilării 
şi eu fac prostie că le bag în samă! Pôte mal e şi altă 
ceva ? Pôte n'are încredere în mine ? Scie că tată-meu 
ne*a anulat căsătoria şi cine scie să teme să n’o las? 
Dar nu pôte să fie nici asta. Prostia mea ! Staü tôtà 
çliua singur colea în farmacie, departe de dînsa şi gân
desc la prostii 1 !...

Pe când Herman se gândesce ast-fel, deodată aude-
— Bon jour, Domnule Herman.
Era farmacistul — stăpânul.
— Sciî ce, Domnule Herman ? Eü am stat la dejun 

şi pot să rëmàn acuma in farmacie. D-ta aï astăzi çli 
t de eşire. In loc să eşî la doué, poţi să îeî dejunul a- 

cuma şi apoî să eşî. Te rog, însă disară în loc să vii 
la opt césurï, vino pe la şâse, şese jumetate.

— Bine la revedere, çli se Herman şi chiar plecă de 
la receptură.

191

Herman §éde acum în Uliţa Vadului. 0 căsuţă albă 
cu patru odăî şi cu sală prin mijloc. Un fel de casă 
popéscà, cu cerdac în faţă şi tot aşa dindos unde e 
bucătăria şi pimniţa şi grajdul şi grădina şi poéta pen
tru găini şi totă gospodăria. In faţă, la stradă are nu- 
maî o grădiniţă de florî, din care pe la o costă a caseî 
treci din dos la bucătărie. Aci şede acum Herman şi 

Feïga. Doué odăî le ţin eî şi celelalte doué de peste 
«sală, mobilate cu un pat, o masă şi câte-va scaune 
le-daü cu chirie.

Când intră Leopold pe portă, Feïga şede jos pe scă
riţă de la balconul din faţâ; şede jos şi cose ceva.

cu
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— Bon jour, çlice Herman, oprindu-se dinaintea en
— Bon jour, respunde ea încet.
— Dar ce şe<Jî tu aşa?
— Dar cum se şed?
— Parcă te vêd supărată, ce aï ?
— Nimic.
— Cum nimic ? Te văd cu ochii roşi, a! plâns ?
— Şi ce'ţî pasă?
— Cum, ce ’mî pasă ? Ce àï ?
— Nimic.
— Iar nimic! Se pote să plângă cineva pentru ni

mic ?

— Spune, ce aï. Ce este ?
— Nimic.
— Iar nimici Sciî că nu pot, suferi să. te văd necă

jită, să te văd plângènd.
— Ce să’ţî fac ?
— Spune ce aï.
— Nu ţi-am spus ?
— Ce? Nimic?
— Nimic.
— De ce mă.faci să me necăjesc?
— Nu te fac eu.
— Ba, tu; că dacă plângî, negreşit că aï ceva asu

pra mea, eştî supărată pe mine.
— De ce numaî de cât pe tine?
— Dar pe cine? Pe slugă, pe Smaranda ori pe Nas- 

tratin Hogea?

— Nu rèspunçlï ? Veçlï că te-am prins. Haï, săru- 
tă-mă să te ert.

Zicênd aceste vorbe, Leopold se aşeclă pe scară lângă
1 • Lt
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dînsa, o cuprinde cu mâna peste umere şi 'şî apropie 
obrazul să-l sărute :

— Haide, çli ! N’auçlï tu ? Serută ma! repede să te 
ert. Sărută şi çli pardon. A! Mi se pare că tu vreî să 
te sărut eu întâiü. Haï, să fie şi-aşa. Dar ce faci tu? 
Plângi ?! Bravo. Asta ’î grozav. Asta ’î nespus de gro
zav. întrebi ce e : nimic. Ce e ? Nimic. Nimic şi cu 
toate astea plânge 1 Dar înţelegi odată, dragă, că pen
tru mine nu e nimic, pentru mine e nepomenit de 
mult! Când te vëd pe tine plângând, orî-cât de mică 
ar fi pricina pentru care plângi tu, pentru mine e forte 
mare, de ore-ce te face pe tine să plângi. Ei ? Spune 
ce este. Feïga ! N’auçlï tu ? Dar, sciî îmî vine să ’ml 
daü cu ceva în cap ? Domne, ce sînt femeile astea ! 
Dar cel mai mare criminal când e osândit, i se spune 
pricina pentru care trebue să suferă osânda; dar mie 
nici atâta favôre nu rai se pote face- Pe mine me o- 
sândesce fără să-mî spună pentru ce. Imî vine să ’mî 
daü cu ceva în cap. Na.

Odată cu vorba na,. Leopold îşî dă şi un pumn în 
cap. Iar când dă cu pumnul lovesce în marginea pă
lărie! şi pălăria se rostogolesce dinnaintea lui.

— Na, du-te şi tu, la dracu, çlice acum Leopold, 
repeçlind pălăria cu piciorul.

Feiga, cum se ridică de pe scară şi se duce în casă.
— Da, unde te duci ?
— Dar ce? să stau să me baţi?
— A-hal Acum aï nimerit'oll Halal de binel Mi

nunat o mai ducem 1 Cine scie ce prostie i*a maî in
trat în cap. Cum a fost maï erï saü alaltă-erî: plâns 
şi necaz şi supërare şi pentru ce? Pentru că. Sma- 
randa s'a dus de s’a îmbëtat, şi că asâră n’avea cine 
să-î aducă o doniţă- de apă. Apoi bine, să plângî pen-
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tru asemenea lucru?1 Cà eu o pun acuma să care şi 
apă! Asta era supărarea 1 Adică vina mea era dacă 
Smarande! i-a venit gust de băut ! Parcă eu aş fi pus'o 
la cale pe Smaranda şi i-aş fi rjis: sciî ce, Smarando, 
du-te tu la cârciumă ca să n'aibă cine aduce apă co
lea acasă, căci voiü s'o fac pe stăpână ta să se ducă 
să aducă apă cu doniţa. Nu ştiu, nu sciü ce fel de 
socotélà ’ţ! faci, ori i u sciî ce vrei, că prostă văd că 
nu escî; slavă lui D-çleu escî destul de deştăplă. Rea 
iar văd că nu esc! 11 Prostă nu, rea nu nu pricep.

Aşa, dice Leopold, şi rămâne ca un stâlp, pe loc, uî- 
tându-se în casă în cotro s'a fost dus Feïgliéla.

TH. D. SPERANTJA

XXII

— Ah, dragă Hana, ce bine a! făcut de a! venit să 
mă mai scoţi din casă.

— Văd că a! plâns, dragă Rifca.
— Da,,dragă; numai cu plânsul cât îmi mai răco

resc sufletul.
— Dar ce a! tu ?
— Sînt nenorocită, dragă Hana, sciî cât sînt de ne

norocită?..
Aşa vorbesce primblându-se pe stradă Rifca, fetiţa 

cea mai mică a Madam Sure! şi cu altă fetiţă tot cam 
de vârsta el, adecă de vro cincï-spre-çlece an! trecuţi, 
Hana, fetiţa unu! negustor din Podul-llôeï, care e ve
cin şi prieten cu Jupânul Hascal.

Jupânul Hascal de când sa mutat de la Bâra, aici 
în Podul lloeLşăde într'o casă de pe dél, în partea 
de apus a târgului, despre Sarea. Acolea ţine jupânul

> il
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Hascal cârciumă cu bucătărie şi un fel de han, adică 
mai bine <Jis o cârciumă cu ogradă mare din dos şi 
cu şopron unde trag omenii căruţele când vin la târg.

Astaçli e Sâmbătă. E după prânçl, pe la orele doue, 
prăvăliile sînt închise. Cât ţin casele, de rând şi în 
partea unde şăde jupânul Hascal şi dincolo peste şo
sea şi în coltul pe unde a fost poşta veche veçlï 
mai uşi închise.şi tărăbî închise,, etc., tot la fel: case 
cu straşine mari din faţă, straşine aşa de eşite 'nna- 
inte că acopăr tot târna tul sau peronul din fată, aşa 
că la vreme de plôe lumea umblă pe-alcl, ca să nu 
fie udată şi când are de trecut mal departe trace de 
pe târnaţ pe târnaţ. Numai printre case unde este lo
cul saü porta de trecut în curte la şopron acolo e mai 
rëü că acolo nici acoperit nu este nici pe jos nu e 
petruit aşa că noroiul e mai mare de cât în uliţă ori 
pe măîdan.

Âstăfjî, Sâmbătă, sărbătore, e închis tot: în entrate 
ulii verii numai păreţi albî-albăstrul şi pe fie-care pă
rete sau faţă de casă câte două pete mari gălbui: una 
mal îngustă care merge până jos, şi care e uşa, în
chisă, a prăvăliei; iar alta mai lătărăţă,^ la mijlocul 
păreteluî, pe unde ar trebui să fie, ferăstra acesta e 
taraba, făcută din scânduri de lemţi şi vopsită cu lu- 
tişor galben, taraba care în filele de lucru şi mai yîr- 
tos în rjilele de târg, cum e Duminica, stă deschisă 
adecă lăsată în jos ca o masă, dinaintea ferestrei, iar 
sărbătorea, ca astaçU închisă cu un simplu. oblon de 

ferestră.
E $ frumosă de pr mă vară, cald ; şi sôre, /‘Soţa şi 

cald şi în aceştă lumină, şi căldură lenevosă, casele cu 
tărăbile lor închise, ,par nisce fete de omeni , adormiţi 

ochii închişi.
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Linişte mare.
Gât ţine maïdénul, cât ţine drumul în sus, cât line 

uliţa la vale, afară de Rifca şi Hana nici o suflare 
omenéscà nu se vede, nici un câne. Ovreii aü serbă- 
tore şi încă sunt prin case, la odihnă, iar omenii la 
târg nu vin astàçlï ; ce să caute omul Sâmbăta la Podu'- 
llôeï, afară, Domne feresce, de-o întâmplare de morte 
şi încă şi-atunce se duce omul devale în târg de târ- 
guesce şi el ce pôte găsi. pe unde este câte un român.

— Da, înţeleg, dragă Rifca, tu eşti deprinsă la Iaşi 
unde e târg mare şi nu'ţî place aice la noï la Podul-Ilôeï.

— Apoi, cum vrei să'ţî placă ? Ce să’ţî placă ? Are 
ce'11 plăcea aice? Să'ţî placă cârciumile astea? Să’ţî 
placă uliţele astea gole ? Uite nici un câne nu veçlï pe 
uliţi ! Aî tu aice o grădină cum e grădina Copoü saü 
grădina Primăriei? Aî tu o cofetărie cum e la Ma
dame Alexandre, saü la Georges? Pe-aice pe la Podul- 
Ilôeï nici nu se scie ce e îngheţata. Şi, pe urmă, la 
laşi e altă ceva, e altă lume! Aice aî numai câr- 
cîumarî !

— Ba este şi Leîba Vexler care ţine moşie- 
— Şi ce ţî-e bun Leîba Vexler?
— Leîba Vexler ţine moşie.
— Hei, draga Hana, să veçlï colo la Iaşi lume : ban

cheri, doctori, farmacişti, contat’ ‘ şi o mulţime de 
tineri de pe la magazinele cele mai man! 1 

Pe vremea asta pe-acuma toţî sunt la primplare, 
strada Copoü e plină. Heî, când eram la Iaşi 1... Să 
veçlï musică la grădina Primăriei 1 !

— De, dragă Rifcă, Iaşu ’î Iaşi şi Podul-Ilôeï e 
Podul-Ilôeï, dar ce să facï ? 1 Socotiţi-ve că eü n'aşî 
^rea să me duc la Iaşî. Numai eü sciü cât sufêr
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în inima mea ! 1 Dar eu Încă nici nara văqiut laşul 
până acuma.

— Eî 1 ! Parcă socoti că eu numai din pricina la
şului sunt necăjită?

— Dar de ce ?
— E-heî !...
— ?
— Dac’ar fi numai de-atâta n’ar fi nimica.
— A ! Dar tu plângi ?
— Da, plâng, că sunt neoorocită şi să më erţî dacă 

'ţi spun ţie. Iţi spun căcî me încred în tine şi vëd că 
aï e inimă simţitore, şi eü care me simt aşa de si
gură, aşa de streină, aşa de abandonată pe lume, am 
nevoe de o personă căreia să’î deschid inima, şi să’mî 
vers focul să më uşurez. Pôte, însă, mărturisirea mea 
iţi face rëü, pôte vorba mea nu’ţl place, te rog, atuncea, 
spune-mî fără inconjur şi fără milă; opresce-më de 
a’ţî mai vorbi; nu'ţi fie milă de mine, lasă necazul să 
më apuce cu totă greutatea lui, să më apuce până 
îmi va înceta şi suflarea. A ! ! Bine rlicea Martha.

— Martha?
— Da, Martha, sărmana aşa vorbea ea cu Ghisela.
— De unde? Tot din Iaşi?
— Aş ! N’aî citit : Secretul Suferinţa ?
— Nu.
— Păcat ! Acolo în Secretul Suferintiî să veçlï cât 

sufere Martha, e ceva de necreçlut! Te înspăimânţi, nu 
ceva I Si eü sufer tocmm ca dînsa. Şi eü sînt o ne
norocită şi de aceea \ Martha se încredinţa bietei 
Ghisela şi-î desvëlea totă inima, aşa şi eü voïü să’mî 
desvelesc inima mea ţie, dacă nu te superi şi dacă îmi 
dai voe?

— Cum nu, de ce să rnë supër.

1*97
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- Vra să çlicà pot sà’tï spun?
— Cum nu, cât vrei.
— Eï bine, află că sïnt nenorocită-
— Bine, asta nrî-âï mai spus'o, dar nu mï’-a.ï sp.us 

din ce pricină.
— Din ce pricină? Mê rog, tu ïubescï?
— Pe cine?
— Pe cine-va, aşa
— De, nu sciü.
— Heï, veclï?! Inimă tare, inimă indiferentă, inimă 

rece! Dar eü iubesc, iubire fără nici o spsranl-ă. Ce 
fericită eşti tu, şi ce nenorocită .sirii eii,l !

— Apoï tu de ce ïubescï?
— Iubesc pentru că aşa mî-e inima mea. Iubesc şi 

n’am nici o speranţă, me supun unui amor nenorocit.
— Si, me rog, trebue numai de cât sa te supui?
— Dar ce să fac?
— De, întreb şi èü!
— Intrébà; dar sciî pe cineîubesc? .
■— Pe cine? /
— Pe vèru-meü, Albert.
— Si el ce face?.
1— Ce săi facăll Ce fac toţi Bărbaţii; fură inima, biele

lor femeî şi apoi se arata nepăsătprî. Căci sciî ce-a făcut ?
Ce-a făcut? ^
__ ;

'v\\K:■ i’.1 .î.u • u ir- •— Apoi-sa t.î spun şi să vezi ca el e tota pricina,
êl cü vorbele'lüï . mi-â deşteptat în suflet astă (neno- 

' • .' • • ' • ' ' • • 1 •' ' ' • :
r0C_U!nUr8‘ • ! - ' : m

— Da,” uîte^ cura a fost. Eu de când mAm pomenit 
ţineam la él'ca là 6‘ rudă, precum şi era, aar nume

IFV*
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gândim să-l iubesc. Săptămâna trecută însă când a 
fost aice la noî, cum m’a văzut sciî ce mi-a zis4?

— Ce?
Cum me vede çlice: A U ÏUïte Rifca ce fată 

şi frumosă s’a făcuLl!... Si pe urmă când şi-a luat diua 
bună ca să plece, şi m’a sărutat,, nu m’a sărutat ca 
altă dată aşa numai de mântuélà ; când m'a sărutat 
acuma,de-abîa şi-a atins gura şi i-am simţit gura fer- 
binte ca de foc....

mare

— Ei, şi de ce maî plângî ?
— Dar ce să fac? Să rîd de fericire? Ah! Păcat

că n'aî citit « Secretul Suferinţei?., atunci maî. înţelege. 
Dar eü sciü ce-are să fie/?.
— Ce? ; .
— Am să mori
— De unde sciî ?
— Sciü! Sciü 1 Sciü pentru asta nu e întâea datăII
— Nu e ’ntâea dată?
— Nu, că am maî iubit de doué ori şi tot iubire 

zadarnică !... ;
— Atunce de ce maî îubescî ?..

• .)

XXIV

— Domne, dice Feighéla în,- ad, cum stă în cer
dacul de din fată şi migălesce cu acul un fel de cu
sătură.— Domne, cum le potrivesc D-çleü ! Cât de urît 
e omul esta, dr... Wolf, când îl veçlï întâeaşî dată şi 
cum ţi se pare pe urmă 1. Când a venit întâeaşî dată 
aice să caute odăî de închiriét m'am speriét de dînsul : 
Urît 1 Ciupit de versat I Nasul'mare şi cocoşat! Dinţi 
mari! Mustăţile parcă-ar fi rose de gărgăriţe ! ! Urît! 
•Urît de nu se maî pote şi cu tote astea când vorbescî

45Noi 15 j,FelpbéIa“
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cu dînsul e altfel, alt om; uiţi că-î urît ; ba chiar ţi-î 
drag de dînsul. Are însă un cusur şi asta chiar nu'mî 
place. Asia o să me facă într’o çli să-l mărginesc, o 
să me facă să fiu. grosolană dar n’am ce-ï face 1 î 

Are prea mare îndrăsnelă, e prea îndrăsneţ !! Pote 
c’or fi şi unele femei aşa cum îşi închipue el, dor cu 
mine se înşală. Am s’o i-o spun curat. Eu glume de 
astea nu pricep. Dacă me port delicat, el se obrăsni- 
cesce ï Au^ï, me rog, asară îşi întide botul să me să
rute ! Eu îl isbesc, el me apucă de mână!... A trebuit 
să fug afară II':.. Dar dacă '1 spuneam lui Leopo'd ?

Si chiar îî spuneam lui Leopold dacă nu ’mî era 
frică de scandal ; că cum e Leopold iute s’ar fi întîmplat 
o comedie, un scandal, or cine scie ce... pole şi bătael! Dar 
când s’o împlini luna îî spuncănu-î mai închiriez mai de
parte ! Ce să-î fac, dacă nu scie să se porte cu ome
nii?! Dacă e.... e... socot chiar nebun?! Bată-1 D-çleü 
de năsos! Imî vine să rîd 11... După ce îl isbesc şi fug 
afară şi strig la dînsul, atunce se ruşinăză şi el şi po
căit aşa ca o pisică vine sâ-mïcérà ertare!... Dar bine, 
i-am respuns şi eü : D-ta, d-le, cere ertare la cine aï 
mai cerut şi ţî-a dat ertare, iar mie să fii bun să’mî 
dai pace! Aşa ï-am çlis şi răspunsul meü Pa usturat şi 
adî diminăţă când m’a véçlut, când eşiî de-acasă, a ri
dicat numai pălăria cu respect şi n'a çlis nici o vorbă*

Aşa i-se cade. Cu tôte aceste când mă gândesc la 
dânsul ce mucalit e şi cât sfint era açiï diminăţă, îmï 
vine şi acum rîd. Pote o fi om bun, cine scie, dar 
trebue orî-cum să-î daü o lecţie până şi-o băga minţile 
în cap.

Astă nopte Pam audit plimblându-se prin casă. De 
necaz să vede că nu putea dormi ? Şi Ion vizitiul spu
nea că diminăţă Pa vădut supărat şi a întrebat de mine *•

TH. D. SPER. ANTI A
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Ce face dudu. a ? Cine scie! Bàét tênèr! De-abia a eşit 
de la şcolă, n'a fost prin societate, prin lume, printre 
omeni, şi face prostii. Pentru asta însă nu sînt eîi de 
vină să-î sufer prostiile 1

Domnul Wolf e doctor de plasă. A luat cu chirie 
de la Herman doué odăi mobilate, adică cu un pat o 
masă, câteva scaune vr’o canapea şi nu sciü mai ce. 
Om tênèr ne’nsurat, mănâncă la birt şi nu tine nici o 
gospodărie. Are numai un flăcăuan care e şi vizitiii şi 
rândaş, care aduce apă, mătură şi face di tote şi de 
care la nevoe se servesce şi Herman şi Feighélà.

201

XXV

— Cum s’a schimbat Feighélà 1 çlice Leopold Her
man în gândul lui, merglnd spre casă, la dijun.

Afară e cald şi frumos, çli de vară în totă puterea 
cuvîntuluî.

După cum o luase ea era ceva de desperat, acuma 
însă e aşa de bună, aşa de blândă, aşa de îngădui - 
tore, aşa de dulce, mai dulce şi mai bună de cum era 
când am cunoscut’o, mai bună şi mai dulce de cum 
am visat’o eü în visele mele.

Ce vrei, me rog, se căsătoresc douî tineri, dupe cum 
çlicea Albert, doue firi deosebite, douî omeni cu apu
cături deosebite, cu deprinderi deosebite, cu dorinţl 
deosebite şi tu vrei ca deodată numai de cât să se îm
pace şi să trăiască bine ! He-heï 1

Trebue vreme, trebue vreme multă ca amândoi să se 
obicïnuéscà unul cu altul, ca fie-care să scurteze din ale 
lui pentru a îngădui unele de ale celuilalt, ca fie-care 
să vadă că celait îî este un prieten nu un rival, că 
celait îl iubesce, că celait e sincer, că amândoi trebue
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să se adăpostescă unul pe altul. Ne-am vêdut, ne-am 
plăcut unul altuia, ne-am iubit dar nu ne-am cunoscut. 
Fie-care din noi credea de cel alt că e aşa cum şi-l 
Închipuia el. Eü credeam de dînsa că e aşa cum o 
visam, ea credea de mine aşa cum i-ar fi plăcut să fiu. 
Dar eü nu eram aşa, ci eram cum eram éü, cum era 
firea mea şi ea era aşa cum era firea el. Şi ea când 
vedea că fac ceva care nu se potrivea cu ce s’aştepta 
ea de la mine o lua din partea mea ca rea voinţă saü 
ca un gust al meü de-a o contraria pe dînsa şi eu când 
o vedeam că face ceva la care eü nu me aşteptam 
credeam că ’mi face în necazul meü. Adevèrul era că 
şi unul şi altul făceam ce puteam, şi nu puteam face 
alt-fel. Adevèrul era că noi amândoi aveam dreptatea 
in ceea-ce făceam fie-care şi nici-unul n’aveam drep
tate să cerem de la celait să facă aşa cum ne aş
teptam noi. Şi unul şi altul aveam dreptate în unele 
şi n’aveam dreptate în altele ; dar cu tote acestea între 
noi se iscaü neînţelegeri şi nemulţumiri care neamărla 
vïé{a là amândoi.

Cu vremea însă deosebirile între noi s’aü micşurat, 
s’aü ros, s’aü dus; iar pe de altă parte am început a 
ne cunôsce unul pe altul, aşa cum suntem fie-care şi am 
încetat de a mal pretinde ca celait să facă ceea-ce nu pôte 
face ceea-ce e nepotrivit cu firea lui. Pretenţiile mi s’aü 
micşurat, buna înţelegere aü început să le ia locul şi 
cu buna înţelegere àü început să vină şi dilele feri
cite. Dilele fericite aü încëpùt să vină şi de-acuma 
vor veni din ce tn ce mal multe şi mal frumôse. Aşa 
e vïéla, aşa sunt oiheniT, aşa - e lumea. Am fost copil 1 
Am fost copii şi a trêbuit să le învăţăm tote pe rând. 
învăţătura acesta este costisitôrè, dar* ce sâ-I faci? 
Trebue săf o înveţi singur că de-aluréa no poţi căpăta.

TH. D. SPERANTIA
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Pot alţii' să’ţi spună şi să'ţî tôce cât de mult, pană 
înveţi singur de gîaba e totul. Şi pe lângă tote astea 
între noi au maî fost şi a tele câre nu era de nevoe 
să fie, de pildă procesul care l’a făcut tata ca să’mî 
anuleze căsătoria. Tata ’mï anulézà căsătoriea ; ea— 
Féïga—se vede deodată ore cum părăsită, lăsată în 
voea sorteî, rămasă pe drumuri. Acuma s’a încredinţat 
însă şi despre statornicia mea şi de aceia s’a întors 
acuma spre mine cu t6tă încrederea cu totă dragostea 
şi cu totă inima.

Par’că o văd acuma cum mă aştăptă acasă şi cum 
îmi sare înainte şi cum alergă la mine îndătă ce mă- 
vede ; şi me cuprinde şi mă sărută par’că ar vrea să 
mă despăgubăscă de tôte mângâierile pe care le-am per- 
dut mai nainte din pricina copilăriei nôstre şi din alte 
pricini străine de noî.

Cu gânduri de acestea, Leopold Herman ajunge acasă 
la el.

Când ajunge el acasă, uşa din faţă încuătă. Apucă 
pe lângă casă şi trece dindos. Acolo Îacă Ion.

— Apoi duduca nu-î acasă.
— Da unde-î?
— Nu-ş, că s’o-s dimult.
— De demult tare?
— Poî, di von cès.
Asta însămnă că s’a dus cel puţin ug vr o două

césurï.
— Şi când s'a dus n’a spus nimica?
— Mţî. 0-s numa sâ daü apâ la găini.
S’o fi dus să'şî târguéscâ ceva pentru drum, se gân- 

desce Herman. Când a venit erï là farmacie mi-a spiis 
că vré să se ducă Ta Iaşi s'o vadă pe mă-sa, câ;î bol
navă, acolo la Ida.

203
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— Dar sciï una, mai Iône? Poţi tu sa’inï daï un 
pahar de apă rece, dar sciï rece ? Ha ?

— Cum nul S’o cofă.
— Ian să te vêd.
— Ion ïea doniţa şi într’o minută se întôrce cu 

apă rece.
Herman se aşezase acolo dindos pe scara de la 

cerdac.
— Acuma, Iône, „deschide dulapul cel negru de colo 

din odae şi scote vr’un pahar şi veçlï dacă nu este 
acolo şi vr’un gavanos cu dulcâţă şi adă şi-o linguriţă. 
Adă-le pe-o tablă.

Ion.se duce şi aduce tot ce ï-açlis Herman. 
•Herman beapă şi apoi începe să facă o ţigară.
— Sciï ce, Iône? Acuma dac’aï găsi şi nisce papuci...
— Cum nu.
Jon aduce papucii, şi trage ghetele lui Herman.
— Eî!.. d’apoî botinili astea a D-stră s’o cam stri-

c:*t! . . .. .. .
— S'au cam stricat lone.
— Al Da eü le-aş purta încă, he-heî!..
— Apoî îea-ţi-le ţie.
— Bogdaproste 1 ... Dumnedeü să vê dee sănă

tate UI Da Domn-doftor nu-î aşa 
— Dar cumu-î ?

.......

/
vi CI■V*/

— Apoi numai de pe atâta socoţi că’i sgârcit?
— Ba şi la. drum când.më ie di multi ori răbd di 

foame! Şi dacă ’mi dă von gologan ni-1 puni ’.n lefă.
— Aş! ţi-se pare ţie, dar nu’i sgârcit.

De, D-ta îi ţii parti, da el nu’ţî. ţini d-talill!

/
Ë /
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— Cum nu?
— Aşa. Aş mai spuni eu da ni’î ruşinii-
— Cum ruşine?!
Dacă cându-î acasă numai di duduca sê tini şi pi 

mini me baţi.
— Cum ?
— Ghini ! Uite, când aï venit D ta acasă Duminică 

ni o dat vre-o doué palme di ni-o scânteet ochii.
— Pentru ce ?
— Pentru că nî-o-spus că cînd a veni cine-va eü 

să’î spun; că el s’o-s di o intrat în odăi la duduca. Şi 
eü m’an-s pân la grajdiü şi numaiatuncea hop şi D-ta.

— Eî?
— Eî, şi când aï venit D-ta, numaî el te-o auçlit; 

că D ta când aï dat pe cole pe lângă casă aï început 
a grăi cu cânili.

— El şi ?
— Şi atuncï sê vede c’o trecut în casâ la dinsu şi 

după ce aï intrat D ta apoï b vinit la mine şi mo 
bătut. Nî-o dat nisce palmi de ni-o scânteet ochii 1 
Că de când eram să vin la D-ta, da ni-o fost ruşini 
că-mî ard ohrajiî ca focu.

— Şi de mult se ţine D-rul de duduca?
— E-he-he !..
—Şi vine el aicî în casă la noi orî duduca seduce
dânsul?

— De, nu sciü ghini, da eü tot în odăi la D-strâ 
Tarn véçlut intrând.

— Şi ce fac când sînt acolo ?
— Ce sê facâ, ;Sê drăgostesc.
— Dar tu nu,i-aï vêçlut nici odată?
— Nu. Numai asară când o pornit el di s’o-s di

•1

r •
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acasâ i-am vêçlut că s’o pupat, da aldată nu. Ce să çlic 
dacă n’am vedut!?...

— Si ï-aï vêçlut tu bine cànd s’aü pupat.
— Puï-cum !
— Si cum s’aü pupat '?

De, în gură.
— Si ce-aü dis ?
— Puï nu sciü că, să ertaţî, o grăit jîdănesci.
— Si când vine el el ?
— Pui, pi Marţi sara aşa o dis. Dă nise pare cam 

audit portiţa : Vini duduca. Da, D-ta 
lui Dom-doftor, că ïar me baţi.

Ion nu s a fost înşelat că s’aude portiţa. Venia 
Feiga.

Aci Herman remâne pe gânduri şi în gând îşi dice :
Iată pricina pricinilor I ! Acuma se explică t'ôte î De 

pildă, inelul cel cu briliant 1 De unde ’1 aî ? L’a'm 
găsit!!... Să găsescî aşa inel pe-aice? Dar cine Pa 
perdut? Apoi cu bombônele. Cumpër şi eü pôte la o 
lună de çlile dé doi lei bombône şi vea mănâncă în 
tôte çlilelé bombône cu pumnul !! Da de unde bom
bône, Feïgala?! —• Apoi nu mï-aï adus tu atuncea ?!

Când vine Feiga dindos şi dă cu ochii de Herman, 
deodată parcă se opresce mirată, apoi începe a rîde, 
şi se apropie de el să-l sărute :

— A! Ţiganul meü! A scăpat açlï mai de vreme1

nu mai spuni
• j t

• r-

• iv.iXXVI
✓ •

Ea mî-a spus că se întôrce de la Iaşi pe Marţi sara 
şi doctorul Wolf tot1 Marţi sara se întôrce, după cât 
am aflat de la Ion. Vra să çlicà d-lor s’aü înţeles şî-afl 
dat întâlnire acolo la Iaşi, vor să petrécà vr’o câte-va
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çlile în linişte ! Pôte că nici hu e âdevera't că mă-sa 
e în Iaşi, bolnavă ? !. Si dacă o fi âdeverat, asta nuï 
împedică să se întâlnéscâ. D că aş puté să ine duc 
să’î urmăresc! Dar cum? S’alerg pe la Iaşi? Dar se 
pôte prea bine întîmpla să te va(Jă cinë-va şi atunci 
se strică totul. Se pôte întîmpla să te vaqlă chiar unui 
dintre dînşiî. Dar dacă se întorc Marţi sara amândoi 
aş putea sa le es înnainte Ia o gară mai aprôpe de- 
aice şi să me sui şi eu în trën.

Dar dacă nu nimeresc vagonul, ori dacă chiar îl 
nimeresc, la ce folos? Ce pot să vêd în vagon?! 
Mai bine să le es înnainte aci lăgară ! Asta emaî bine.

Stau deoparte când soSesce trenul şi dacă ’! vëd că 
au venit, me sui şi eü într’o trăsură şi me ïéü după 
dînşiî. Cu tôte acestea ar fi bine să fiu chiar în tră
sură cu dînşiî, că negreşit'eî se vor sui împreună în 
aceeaşi trăsură. Dacă aş fi cu dânşii i-aşauţli ce vor
besc şî i-aş vede ce fac. Stai. Me îmbrac femëesce şi 
vorbesc cu birjarul să me îea pe capră ! Aşa e forte 
bine! Adecă nici n’am nevoe să me îmbrac femeesce.
Die laborantului de la farmacie şi’mî aduce el nisce 
haîne ţerănescî de nu me mai cunoşce nici dracu.

Aşa plănuia Herman încă şe$înd pe scară, acolo 
dindos când a venit Feîga din târg.

El a plănuit, Feîga s'a dus şi Marţi sara când tre- 
biiea să soséscâ trenul de la Iaşi, Herman îmbrăcat 
cu suman, căciulă mare albă pe cap, glugă cïobaftésca 
la şold şi beţ îiî mână, şedea lângă perete pe peron 
la uşa de feşirei Pe faţă s'a fost înegrit nu sciu cu 
ce că chiar el nu Var fi cunoscut.

Trenul sosesce şi' Feîga se dă jos din vagon, dâr 
numai ea singură, doctorul nu e. Te màï suî cti dînsa

: : ' • ■{:. îhji-r. : a i —în trăsură? Dë ce nu?
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Herman a vorbit cu birjarul să-l îea înderăt: Dacă 
nu se sue în trăsură trebue să mérga pe jos şi până 
în târg e departe.

Feîga să sue în trăsură pregătită de Herman, şi 
Herman îmbrăcat ţerănesce se sue pe capră.

— Haide, birjar, <Jice Feîga.
— De nu î-ar veni în gând se trécà pe la farmacie 

să vadă că eü nu sunt acolo.
Trăsura plecă spre târg. E întuneric.
— Ah, ce reü s’a intim plat că n’a venit şi doctorul 

cu dînsa. N'aü fost aşa de proşti cum îî credeam l 
Dar ce ar fi acuma dacă m'aş < are ta că sînt eu! Să 
<Jic că am făcut o glumă?!... La ce nevoe? Asta ar 
face-o să priceapă că o urmăresc. Nostim ar fi însă 
ca să nu fie nimic adevărat din câte mi-a spus Ioni.. 
In tot caşul e caraghios să te îmbraci ţerănesce şi 
s’alergi pe la gară, să mergi pe capră... Mai virtos 
dacă dobitocul de vizitiü mî-o fi spus minciuni 1. Cine 
scie ce i-s!a părut lui şi pentru ce i-a dat Doctorul 
palme.. şi el de necaz, haide a croit minciuna.

Şi mie chiar îmi pare că mî-a spus minciuni. Na, 
uîtă-te la dînsa, poţi să çlicï càsamênà a femee rea?L. 
Parcă mï-e milă de dînsa că am ajuns s’o învinuesc 
de asemenea lucruri, şi parcă mî-e ruşine mie că m’am 
înjosit să cred şi s’o bănuescl 

Dacă m'aş descoperi acuma şi i-aş spune tot? 1 Uite 
cum şede ea acuma colo în fundul trăsurii cu cor- 
telul în mână, ce-ar fi s'o strig odată: Feîga?! S’ar 
speria, ar ţipa. Ar. avé birjarul ce povesti prin târg. 
Nu. Eü trebue să caut să me încredinţez, să vëd cu 
ochii mei dovadă dacă este ceva, ori să me încre
dinţez că. nu este.

— Fă la drèptâ în Uliţa Vadului, çlice acum Feîga
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cătră birjar,- iar He man se dă jos şi plécâ la far
macie.

XXVII.

— Apuî, sa 'ţî spun eü D-şorule, că digîaba um
blăm noi cu dî-aestea, «ă nu faşim ninica.

— Pentru ce, lone ? •
— Pentru că am vëçiut eü acuma pintru şi. Noi 

tot punim semni să vidim când s'a duşi el în odăi 
la dînsa ; da, digîaba. In v’o doué seri am luat pa
pucii lui şi î-am scris cu cridă pe talpă, lî-am făcut 
câti-o cruci grosă ca sa remăi semn pi gîos când s'a 
duci el în odăi la dinsa. Da digîaba, că amu am vé- 
çlut că duduca sê duşi în casă là dînsu; şi ni se par
că şi dormi acolo.

— Cum se pote ? !...
— Deül Să 'nî sarâ ochii.
— Atunci n’aî pute tu cum-va să laşi deschisă fe- 

réstra de la patul luî?
— Ba, da.
— Adică închini tôte ferestrele, ca de obiceîu, tragi 

perdelele, numai feréstra delà patul lüï-n’o prinzi în 
zevôre.

— Da, pot cum nu!..
— Bine, dar dacă bagă eî de samă şi trag zivorele 

şi când vin eu colo găsesc închis ?
— Las, domnişorule, că fac eu on meşteşug sî şadâ 

zivorîli trasê da sâ nu şii prinsê; şî ca sâ şadâ gîa- 
murili închisê li înţepinesc cu ceva pi dinafară.

— Bine, şi când ëï vedé-o că s’a dus la el viî şi ’mî 
dai de scire-

— Cum oïü vide-o eu îs aici, la spiţerii.
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Aşa vorbiseră într’o di Herman şi cu Ion ; dar tre
cuseră mai multe çlile de-atunce şi Ion încă nu venise 
să 'ï dé de a scire.

Acuma era aprôpe de meçlul nopţii. Herman nu 
putea dormi; şedea cu luminarea aprinsă şi se uita pe 
podele, se gândîa tocmai la cele ce vorbise cu Ion.

Ce-ar fi să vie Ion acuma ? - îşi çlicea el în gând. 
Dar de unde să vină Ion când doctorul nici nu e acasă!

Erî sară Herman dormise acasă şi scia bine că doc
torul e dus prin plasă şi o să vină tocmai peste vr’o 
douê.saü trei çlile.

Tot erî sară Herman fiind acasă a fost încercat sin
gur să vadă cum stau gîamurile prinse şi dacă se pot 
deschide uşor pe dinafară.

Tot acuma se gândîa că se pote ca Feiga să trécà 
în odae la d-rul. Sa vede ca Doctorului îî place să fie 
mai în siguranţă, să fie la el. Si se pote forte bine. 
Mai întâiu uşa de dindos unde sînt odăile de culcare 
umblă greu, aşa că eu când me duc noptea acasă în 
totdeauna bat la uşa din faţă. Eï n’aü de cât să lase 
uşile de la săliţă deschise, mai vârtos că săliţă e des- 
părţită la mijloc şi când mè duc de bat la uşa din faţă, 
Feiga ese frumos de la D-rul, trece prin săliţă, închide 
uşile şi trece dinfaţă prin odăile nostre- Apoi până ce 
intru eu, el pote să 'şî închidă şi răsînchidă uşa, că 
din faţă nu se mal. aude nimic ce se face din dos.

Cu gânduri de acestea Herman era aprope sâ adormă 
când deodată sp :<\vdç; bătând la feréstrâ.

. — Cine e av*; . r . . ■'] 0 I .ÎO
— Eü, .domm^oruîe.,,
— Ta eşti lone-.
— Eü. Dacă vrei să vii, amu ’î cum ’ï ma: gliini
— Bine. Du-te că le^ajung.

P O
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Leopold Herman nici n’a şciut când s’a îmbrăcat. 
Ghetele, pantalonii, pardesiul, pălăria, mâna 
volver şi haide.

Nici nu scie pe unde calcă, nici pe unde merge.
lî pare că a ajuns un criminal : iată unde m’a adus 

F.eîga 1. Iată cum se nenorocesce un om I Dar pot să fac 
alt-fel ? Ce să fac?!..Nn trebue ore să vèd, să me în
credinţez odată? Aşa .mî-a fost norocul 1 .

Merge parcă Par împinge cine-va. Simte în tot trupul 
un fel de recelă. I se tae resuflarea. Nu pute nici în
ghiţi ! Drumul par’că s’a făcut acuma .alt-fel de cum 
era înnainte : e mai sprăvălatic, par’că păsescî tot în 
mai in jos, tot în sec.
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XXVIII

— Val, ce vis am visat çlice Ma am Leïzarovicï.
Madame Leïzarovicï a fost greü bolnavă şi acuma 

e niai bine. E maï bine, dar tot stă încă ’n pat, ïar 
prieteni şi cunoscuţi pe ’ntrecute vin s’o yaţjă. ce maï 
face şi stau.de vorbă cu dinsa. Ce vreţi* e din aris
tocraţie, e şi femee betrân.ăşi e şi una din milostivele 
târgului şi pe lângă tôte e şi bună şi are şi parale. Şi 
are şi dă- Nu prea dă mult dar dă. Acuma sînt în 
casă şi împrejurul patului maï vr’o dece person •. Şi 
maï toţi se ţin că sînl rude şi încă din ce în ce mai 
rude. Şi ca rude, de, ferescă Diimnedeü să moră, dar 
orî cum dacă se întîmplă şi-o . lasă inima să-ţî. dea 
ceva, aşa spre aducere aminte,, de, nu’î rêü să aï ceva 
aşa de la o rudă la care ţii, chiar dacă ’ţî da ceva şi 
în banî încă nu e de iepădat, şi delà Madam Leïza
rovicï tpţî s’aşt6ptă la câte ceva ; de aceea de 'ndată 
ce-o vêd ceva cam tuşind orî cam gernend îndată sar



212

cu totiî s’o ajute. Doctorul a dat poruncă să stea li
niştită adică să nu priméscâ pe nimeni. Dar, ce nu 
primesc! pe nimene !

De când s'a au^it de porunca asta a doctorului toc» 
ma! de atuncea a început să vină mai multă lume.

Forte bine a făcut doctorul de ï-a çlis să stea liniş
tită şi să nu ma! priméscâ pe nimene. Acuma când e 
singură o să me duc şi eü s’o vêd, că trebue să-î fie 
urît grozav. Aşa se gândesce acuma fiescecare, şi fiesce- 
care se duce să-î ţină de urît.

Se duce să-î ţină de urit şi când ajunge colo maî 
găsesce şi pe alţiî veniţi înnaintea luî. Dar dacă-I gă- 
sesce ce să facă el ? Să se întorcă înnapoî? Cum ? Adică 
de-aceea a venit el până-acolea ca să se întorcă înna
poî?!.. Să plece el după ce-a venit ?!. N'au de cât să 
plece maî bine ceilalţi 1 Eî ce caută ?!. I-a poftii el? 
Nu sciü eî că doctorul a dat poruncă să nu mai pri
ai escă pe nimeni ? !. Nu sciţi eî că bolnava trebue să 
stee în linişte?! Şi fie-care aşt6ptă ca să plece să se 
ducă ceilalţi şi fie-care remâne pe loc, adecă remân 
pe loc cu toţii. Şi Madam Leizarovici sciind că doc
torul a çlis să nu mai vorbéscâ cu nimene de aceea 
vorbesce ea acum cu toţi şi vorbesce şi pentru toţi 
pentru că vré să ’i întrécâ [ e toţi. Şi to .i ca să’i intre 
în voe, ii lasă ei cuvîntul şi să mulţumesc numai să dea 
din cap şi să aprobe tot ce spune ea, până când li va 
veni şi lor rândul de vorbă. Dau din cap şi o aprobă 
pentru că pe-un bolnav nu trebue să-l contrariez!, dar 
după cum vorbesce ea acum lor li se pare că arechiar 
dreptate, de aceea o aprobă din inimă şi se minuneză 
şi rîd şi flueră şi daü din cap, de şi câte odată per- 
ţltnd şirul vorbei nici nu mai sciü despre ce mal vor
besce ea.

TH. D. SPER A NT IA
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Şi Madam Leïzarovicï ş0de culcată în pat pe un că- 
pătăiu de o mulţime de perine şi acoperită până pe 
pept cu o plapomă de mătasă galbenă. Stă cu o mână 
sub cap şi cu cealaltă pe pept şi vorbesce.

— Am visat pe Leïzarovicï, bărbatul meü, D-çleü 
să-l erte.

— Leïzarovicï?!...
— Leïzarovicï ? !...
— Leïzarovicï!! 1...
— Da, pe Leïzarovicï, D-çleü să-l erte, Tam visat 

că par’câ mî-adusese o rochie de mirésa.
— De mirésâ?!..
— De mirésà?L Asta nu e bine.
— Asta nu prea ’mî place.
— A! nu e nimică.
— Adecă, da, nu e nimică.
— Da, nimica, ba încă pote să fie forte bine.
— Şi par’că çlicea el, Leïzarovicï, că rochia de mi- 

Tesă mî-o dă din pricina Feïghéleï.
— Feïghéla?!..
— Feïg?ll
— Feïga?!..
— Da, şi plicea el, Leïzarovicï că trebue să’mî fie 

milă deFeïghélà că i fată bună şi’î copilul nostru.
— Copilul nosru!?
— Copilul nostru!!
— Da, că’I copilul nostru şi că sà’ï daü eî tot ce 

trebue să’î dau luî nepotu-meu Leopold.
— Eî ? !.. Sâ’î daî eî ?
— Aşa çlicea el?
In acest moment ceî din casă încep a băga de samă 

despre ce este vorba, încep adică a băga de samă 
că e vorba de dat, de aceea o îndesesc cu întrebările:

No. 16 “Féïghéla„

213

cam

16



214 TH. D. SPER. ANTI A

— Vorbïa el chiar de dînsa*
— Şi elicea să-î dal ?
— Apoi, dacă çlice ’n vis ca să’î dai, ore să fie 

bine să dai?
— Da cum nu, çlice Madam Leïzarovicï, dacă ’mï 

vorbïa şi mê uitam la dinsul, na, cum me uït la voï.
— f ine scie, de; să nu greseseï să faeï mai reü!!..
— Aşa e, da, să nu faeï rëü!
— Da, că dacă faeï rëü, atuneï nu e bine.
— Se’ntelege cà nu e bine.
— Ba, eu par’că’l vêd pe bietul bàrbatu-meü cum 

çlicea chiar: Feïghéla, Feïghélà; şi de-aceea am stat şi 
eü şi mam gândit? Dar cum m’am gândit? Dacă Leo
pold era cuminte şi nu făcea el ce-a făcut atuncî şi 
eu pentru dînsul făceam aşa cum î-am fost făgăduit; 
dar dacă sa găsit el maî cu cap să facă altfel şi să 
n’asculte nicï de mine nicï de tatâ-sëü, atuncî în lo
cul luî am luat şi eu pe fetiţa nepoată-mea, pe Rosa 
şi am făgăduit s*o înzestrez. Acuma, se'nţelege că ce-am 
făgăduit pentru Rosa rëmàne bun făgăduit, dar din 
pricină că am făgăduit de-aceea nicï eü nu mai am 
aşa de unde; dar ori cât din cât am, am să dau Feî- 
ghéleï, am să pun chîar pe numele eî la un bancher 
atîţea banî cât le-ar ajunge lor de cheltuélâ până ce 
şî-o face Leopold studiile şi o eşi cu diploma. Nu e 
bine aşa?

— Ba... de,
— Dacă... socoti
— Me rog, la urma urmei eü banii îï daü tot pen

tru Leopold, dar fiind-cà bàrbatu-meü dice că să’î dau 
eï, bine, eü îï pun pe numele eî. Nu-î aşa?

— Da, da.
— Aşa, da.
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— Ce să lac, dacă Y am visat eü aşa, trebue să fie 
ceva, ci ca dovadă că este ceva este că şi lucrurile se 
potrivesc. Sînt vr o câte-va çjile de când am primit de 
la Leopold o scrisore tn care îmi spune ce bine se 
împacă cu Feïghéla, ce bine trăesce cu dînsa şi ce fată 
bună e, şi se plânge de noî, adică maî mult de tată-seu 
că ne-am pus să'î stricăm fericirea. Si de când am 
primit scrisôrea mereu me gândesc la dinsul, şi cum 
am visat pe Leïzarovicï, Dçleü să-l erte, numai de 
cât mî-am adus aminte de scrisôrea iui Leopold şi de 
aceea çlic : trebue să fie ceva, căcî lucrurile prea se 
potrivesc. Cine scie ce-o fil Sciü eü ! !... xMie visurile 
de multe ori mi s’au împlinit- Şi bietul Leopold ce-o 
să facă el dacă n’are nici un ajutor de nicăerî?! Pôte 
că tata-sêü, adică frate-raeü Herman să se supere pe 
mine, dar ce să'î fac ? Mî-e milă şi mie de bietul 
bàét. Şi pe urmă frale-meü, tatăl lui Leopold, n’are 
dreptate şi din altă pricină* el e supérat pe Leopold 
că n’o lasă pe Feïghéla şi eü găsesc tocmai că face 
forte bine, chiar pentru că în tot-deauna mî-a plăcut 
bărbatul care ţine la nevasta lui. Hei ! Mare lucru e 
bărbatul care ’şî îubesce nevasta, dar nepreţuit lucru 
e acela care remâne credincios nevestei. De, ce să çlic, 
n’ar fi să maî vorbesc, dar şi bietul Leïzarovicï, băr- 
batu-meü, în tinereţe mult venin mî-a pus la inimă 
din pricina asta 1 Om bun, om delicat ; me ïubïa, n am 
ce să çlic, dar când întîlnîa câte una maî frumuşică 
îşi perdea capul 1

De aceea eü laud pe Leopold că o ţine peheîga. maî 
ales aşa cum se găsesce el, că toţi din tôte părţile îl 
găsesc de rêu şi el trăesce numai el scie cum. De a- 
aceea binele esta i-1 fac acuma, dar maî încolo ni
mic pentru (ă şi mie mî-a întors spatele; şi nimic pen—
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tru că nicï nu mai am de unde, fiind că am făgăduit 
pentru Rosa. După aceea, acuma ajutându-1 pe Leo
pold se chémâ că ajut o familie, că, de, sînt cununaţi, 
după tôtà legea. Dacă n'ar fi cununaţi, haï, trécâ-mérgâ. 
Eu î-am <Jis chiar lui Herman că face rëü de umblă 
să strice cununia, şi i-am çlis chiar că face rëü să 
ble el cu tribunalul să strice ceea ce este sfînt şi făcut 
de Rabin. In sfârşit eu socot că am să fac bine dacă 
oïü face aşa?

— De, dacă socoţî.
— De.
— Numai, de, să nu faci red...
™ De-asta die şi eu.

um-

XXIX

— Iată porta, $ice Leopold oprindu-se de-odată din 
mersul luî grăbit şi fără socotelă.

Când pornise de la spiţerie parcă tot se mai gândîa 
la ceva, dar mai în urmă parcă nu mai gândîa nimic, 
mergea numai cu paşi neregulaţi parcă l’ar fi împins 
cine-va cu sila- Mergea şi nu-şî dădea sama unde se 
duce nici la ce se duce. Numai când ajunge în dreptul 
porţii de la casa unde sta el, atunce îşi aduce aminte 
pentru ce venia.

— Iată pôrta, çlice el. Blestemat fie césul în care 
am intrat întàïü pe porta asta.

Deschide portiţa şi intră încet.
— Ah, ce sgomot fac paşii! Nisipul e aşa de rne- 

runt şi cu tote astea ce sgomot face 1
Ion e în colţul casei.
Leopold ve$îndu-l se opresce, fâră să'şî dea samă.
— Eü sînt cuconaşule.
— Bine lone.
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— S’acolo, amîndoï, mai çlice Ion şoptind.
— Bine, rôspunde Leopold, pe care vorba lui Ion 

parcă l'a maï desmeticit. Apoi trece din dos.
Prin perdelele grose se vede lumină în odaea doc

torului.
Leopold sue scara încet, apucă la drépta spre odaea 

doctorului şi se apropie de feréstrà-
Ascultă.
S'aude ceva vorbă...
S'aude parcă rîs
Apucă cu o mină de-un gîam şi cu celaltă de altul, 

smuncesce de odată apoi bagă capul înnăuntru printre 
perdele.

Sub ochii lui în pat vede pe d-rul şi pe Feîga. Ii 
privesce un moment şi un moment privesc şi eî. Apoi 
şi doctorul se ridica în sus iar ea se acopere pe faţă.

— Nu, nu vè deranjaţi, me rog, <Jice Leopold şi se 
retrage.

XXX

In sfăr...şi-i-it !...
Atâta çlice Herman, oprindu-se lângă masă înodae 

la farmacie, dupe ce vêçluse pe Feiga cu doctorul.
Atât çlice şi remâne în piciôre lângă masă, cu mâ- 

nele la spate şi cătând în jos.
Aï crede că gândesce ceva, dar atâtea gânduri i se 

bat în minte că nici unul nu se pote alege, nu se pote 
desluşi. Vede numai sub ochii lui pe Feîga şi pe doc
torul ; Feîga acoperindu-se pe faţă şi doctorul ridi- 
cându-se în sus. Dar cine sînt eî, de ce se uită el la 
dînşiî, ce caută saü ce urmăresce el, asta n’o scie acuma 
şi nicî nu 'şî dă samă că n'o scie nici că o pôte sci. 
El e în acest moment întocmai ca omul rătăcit care a
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ajuns într'o respàntie şi nu şi mal cunôsce nici dru
mul pe care a venit.

De la o vreme începe a face câte un pas prin odae 
prin-prejurul mesiî, dar şi paşii sînt înceţi şi mici şi 
nesiguri şi gândurile tot nehotărâte rernân.

Se vede obosit pare că ar fi umblat cale de poşte 
ori ar fi ridicat la bolovani.

Umple un pahar de apă şi remâne cu mâna pe torta 
canei şi privind la pahar ca şi cum n'ar sci pentru ce 
Ta umplut.

Se plimbă iar, apoi bé păharul de apă şi se a şa dă 
într’un fotoliu vechiü lângă masă.

Acuma parcă sar deştepta din somn, începe să pri- 
véscâ masa şi luinînaiea şi să se întrebe

Ce fac eu ? Unde sînt aici ? Nôptea 1 Luminarea aprinsă! 
Sînt în odaelafarmacie. Visez ori vèdaeve? Parcă am fost, 
parcă vin de undeva!?... Da, am vèçlut’o pe dinsal Ce 
diavol cu chip de îngeri Feîgal Feîga mea 1 !...

Să fi fost ôre adevărat ce-am vèdut?!... Fost’a ea? 
Chiar ea? Nu cumva servitorul ion m’a adus la altă 
casă? Dar îmi aduc aminte. Am intrat pe portă, am 
apucat la drépta pe lângă casă, am.eşit dindos, am 
apucat spre stânga la scară, m’am suit sus, am apucat 
la drépta spre cdaea doctorului. M’am apropiét de fe- 
réstrà, am ascultat. Aurisem parcă ceva vorbă.., ris, 
am deschis giamurile...

Da, a fost ea !
Sciü şi ce am \ «Nu vè deranjaţi*. Am dis forte 

puţin. Forte puţin am făcut! Trebuea să’l împuşc mise- 
rabiliî, să le sdrobesc creeriî, să pïérà amîndoî în patul 
ruşinii ! ! Ar fi fost o pildă pentru alţi miserabilî ca 
eî ! Aş fi scutit pôte pe mulţi nenorociţi ca mine de 
păharul otrăvit pe care Fam înghiţit până în drojdii.
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Ah 1 Domne, cum de nu ti-a fost scârbă să plăsmuescî 
nisce făpturi aşa de josnice, aşa de perfide aşa de ne
ruşinate ! 1...

Nu ! Eu nu mai pot trăi 1 Le-am dăruit lor vïé{a, 
ï-am lăsat să trăescă, să sufèrà ruşine, să se îmbete 
în mocirla în care s'aü băgat, iar eu voiu muri. Păcat 
că n am armă. Un glonte ar curma într’o clipă ori ce 
sbucium ori ce gânduri. La ce să trăesc ? Să te riglă 
lumea? Să te umiléscà înnaintea părinţilor 
n’ai voit să’i asculţi ?1

Armă 1 Unde să găsesc armă? 1...-
A ! Zăpăcit ce sînt !I Caut armă I! Dar n'am revol- 

verul?l.. Unde e?...
Dar cine me resbună ?* Al Nu! Fără răsbunare nu 

se pote 1 Aş fi un imbecil I ! Scriü sôcreï, mamei ei ; 
scriu la Iaşi, scriü la totă lumea 1 Ii public ! Da, într'o 
gazetă, în Curierul, un articol lung în care lămuresc 
tot, tot cum a foşti Un articol intitulat: Infamie ne- 
audita 1 Şi pun şi nume şi tot, şi mè iscălesc; să scie 
cine a scris să nu potă glice că'i calomnie.

Nu sciü dacă n'ar fi mai bine o broşură- In gazetă 
nu ti încape aşa totul. In broşură scrii cât vrei. Şi 
broşura pori s'o trimiţi ori cui îţi place.

Haide s'o încep chiar acuma. Uite colea hârtie, cer- 
nelă, tot ce trebue. Hârtie însă nu sciü dacă o fi 

« de-ajuns. Aice trebue să fie numai vr’o glece cole, n'are 
s’ajungă, dar s’o scriü întâiü pe-asta. Haide, titlul : 
Infamie neauzita.

Bun titlul, forte nimerit, nici nu’i prea mare nici 
prea mic şi califică forte bine: Infamie neaudită, adică, 
ceea ce aü făcut nisce infamii Adică de ce naş pune 
mai bine : Nisce infami şi mai jos pun numele lor : 
Feîga lui Berla sin Ghersin si D-rul Wolf Saü aş
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puté să pun numai numele lor: Feïga lui Berlâ sin 
Gherşin şi D-rul Wolf. Ori să pun întàiü pe D rul 
şi pe urmă pe dînsa: D-rul Wolf şi Feïga luî Berlâ 
sin Gherşin? Sau mai bine să las acuma titlul: gă
sesc eu titlu mai pe urmă. Să încep a scrie cuprinsul : 
chiar e ma! nimerit să scriü întàiü cuprinsul şi pe 
urmă să pun titlul potrivit cu dînsul. Haide dar să 
încep :

«Când iubesc! cu sinceritate, când inima ta bate 
«pentru fiinţa pe care o iubesc!..•>

Atunci, atunci, atunci?? Să me primblu puţin prin 
casă: când te primbli îţi vin mai lesne ideile. Atunci... 
atunci... atunci...

— Me rog Domnişorule, dice laborantul intrând, a 
venit o femee cu o reţetă- 

Se făcuse <Jiuă.

TH. D. SPERA NT] A
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— Nu sciü ce să me fac eu, dice madam Raşel 
cătră fetele din atelier; a venit Clădureanca din Tân- 
jelescî şi spune că are de cusut pentru o nuntă, are 
de complectat un trusoü şi 'm! cere să’î găsesc pe 
cineva care scie să cose bine, ca să mergă la ea la 
ţară. Pe cine să-î dau? Ar trebui să-î daü pe cineva 
în care să am nădejde. Plătesce bine şi pote să albă 
de lucru vreo douè-treï luni. Si eü aş vré s'o mul
ţumesc. că totdeauna vine pe la mine, ori de ce are 
nevoe.

— Me duc eü, <Jice Feïga.
— De; dacă vrei. Sînt omeni forte de trebă şi bo

gaţi: aü moşie aice la TânjelescI şi au şi case la Iaşi. 
Ii cunosc nic! nu mai sciu de când.
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Ia sara când a fost Herman de s’a uïtat în odae la 
D-rul, după ce a plecat Herman, Feïga a fugit în odae la 
ea şi a plâns şi s'a svârcolit mai Iotă nôptea.

Doctorul şî-a luat pe dînsul un pardesiu, a stat o bucată 
pe marginea patului apoi s’a întins pe pat şi a renias 
aşa până dimineţă când a plecat nu se scie unde.

Pe la çlece cèsurï, dimineţa Herman a trimis pe la
borant să-î aducă, de acasă, la farmacie totc lucrurile 
lui şi tot pe laborant a trimis Feîgăl o sută de le! şi 
o cartă de visita pe care scria:

«Iţi trimit o sută de le?. Fă ce seif- Adio pentru 
«totdeauna. Herman.

După ce a dat laborantului lucrurile lui Herman,. 
Fuga, fără să îea măcar cafea cu lapte s’a îmbrăcat 
şi s’a dus în târg !a Madam Raşel.

Madame Raşel avea prăvălie de lipscăni! şi mărun
ţişuri şi avea şi atelier de croitorie şi de albituri de 
tot felul.

Feïga, de când venise acolo în târg făcuse cuno- 
scinţă cu Madam Raşel, şi târguea de la dlnsa şi îl 
era prietenă.

De alt-fel Madam Raşel era femee forte deşlăptă. 
şi forte prietenosă şi nu numai se arăta prietenosă dar 
chiar îşi îndatora prietenele. Pe câte nu le-a fost făcut 
ea fericite 1 Madam Raşel era şi un fel de starastoe,. 
aşa că pe multe le-a fost măritat ea.

Când a venit Feïga plàngènd şi î-a spus că Herman 
e jalus şi s'a supărat pe dînsa şi a plecat, ea repede 
î-a çiis :

— Eï, tac! nu mai fi! copilă 1 Las că te mărit eu 
de çlece ori mai bine de cât cu d. Herman. Eşti tî- 
neră, eşti frumosă, slavă lui Dunmeçleü ! Nu te teme!

In çliua întâea a oprit'o deodată la dejun şi la masă*
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pe urmă sara a oprit’o să dormă acolo ia ea : la ce 
să te mai duci acasă? Să staî singură ca huhurezul? 
Si după ţliua întăea aşa s’a urmat şi în celelalte : Feîga 
a rămas acolo. Ba după vr’o septămănă s’a mutat cu 
totul la ea-

Doctorul Wolf, de când a plecat în diminăţa ceea, nu 
s’a mai întors de cât după vr’o patru çlile şi atunci nicî 
n’a sciut nimene când a venit, căci Feîga nu era acolo. 
Şi el a venit şî-a luat lada şi gemandanul şi lucrişo- 
rele ce mai avea şi s’a camaî dus. A. lăsat numai o 
cartă de visită pe care a fost scris cu creion :

«lmï pare forte rèü că nu Vam putut găsi acasă. 
«Sînt nevoit să plec de urgentă căci sînt mutat de 
«aici la altă plasă şi trebue să me presint la post.— 
cRespectele mele. Dr. Wolf.

Pe la început Feîga a avut ceva parale : suta de 
lei de la Herman, pe care el î o dăduse, pe cât se pare 
ca să aibă cu ce se duce la Iaşi; mai avusese şi ea 
încă vro douè-çlecï de lei la dînsa pentru cheltuèla 
casei, şi vr’o şâPţlecî de lei pe care cu o ţii înnainte 
î-î dăduse Doctorul să’şî cumpere nu sciü ce.

La Iaşi, însă n’a voit să se ducă pentru că î-a fost 
ruşine, iar banii cu încetul s’aü cheltuit, pentru că ori 
cât de prietenă îî era Madam Rasei nu putea să stea 
la dînsa aşa de pomană, mâncător domnesc. A trebuit 
să plàtéscà. A plătit, şi când n’a mai avut în' pungă 
atunci a început să vîndă ba dulap, ba masă, ba scaune, 
până la urmă a vîndut tot, de a remas numai cu un 
cufer în care îşî ţinea lucrurile, şi a început să lucreze 
în atelier la Madam Raşeh 

Madam Raşel era forte mulţumită de dînsa, dar
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ea nu era mullumită de conditiunea în care se găsîaN 
după ce fusese odată gospodină şi, de, ori cum, Ma-

acuma 
aceea

dam Herman, adecă nevasta unui farmacist, 
să fie o simplă cusâtorésà, îï venîa greü. De 
primi cu mare bucurie să se ducă la ţ.ară ; cel puţin 
va scăpa din tîrg, de-o camdată, nu se va mai întâlni 
cu omeni cunoscuţi.

• Primi deci propunerea de a merge la ţară şi Ma
dam Raşel o presintă Domne! Glădureanu.

— Guconă Profiră, îmi dat! voe să vé presint pe 
Madam Fani Berliner care vré să mergă la d-stră 
la tară.

XXXII

— Na !... dice Leopold Herman aruncăndu-ş! ochi! 
pe feréstrâ-

— Ge este? întrebă stăpânul farmaciei.
— Am... nu... vream să çlic... asta, scit! că ne maî 

trebue axunghia .şi vată ?
— Da, sciü, nu mî-aî dat'o eri şi pe listă?
— Ba da, tocraa!, dar... mi-am adus aminte.
Leopold Herman lucrézâ la receptară în farmacie

împreună cu stăpânul sêü. Când a çlis : Na... şî-a fost 
aruncat ochi! pe feréstrâ şi a fost zărit pe AlbertStul 
iar când stăpânnl Ta întrebat ce este, el a căutat să 
drégà vorba cu axunghia şi cu vată şi să nu spună drept 
de ce a çlis : Na.

In sfârşit stăpânul a băgat de samă or! nu> dar el 
urmézâ ma! departe a tinea feréstrâ din scurt cu ochi! 
şi a’ş! çlice în gând :

— Adică, cine, Domne értà-mé îl mai aduce acuma 
şi pe Albert Ştui aice ?
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Să'i spun ?.. Ce sà’ï spun ? E om deştept, e adevërat, 
dar, orï-cum, e vêrul eï ?... Ba, stal, mi se pare că nu 
e el ! Ce mai e şi frica la om ! 1 Nu e el.

De ce te temi ţi se pare că tot peste aceea dai, Dar 
ce me făceam dacă era el ?

Eü până acuma n’am spus nimenuî nimic din cele 
ce s’aü întîmplat, şi el, ne sciind nimica se putea 
forte bine ca venind p’aice prin târg să vină pe la 
mine ca la o rudă ; să më vadă, să stăm de vorbă, 
să merg cu el acasă, să-l opresc la masă...

Rudă ce vrei, şi rudă şi amic...
Se simte chiar dator să vină la mine : Să mè duc 

şi pe la Herman să nu se supere că l’am încunjurat ! 
Aşa ar fi şi fost dacă lucrurile nu s’ar fi schimbat.

A ! dar ce çlic eù că n’am spus la nimene?!.. Nu 
î-am spus D-lui, şefului meü? Ce vré să dică zăpăcelă 1 
Uitasem că şi asară am vorbit cu şeful despre căsnicia 
mea ! !... Se pote forte bine ca şeful să fi mai spus 
cul-va şi lucrurilea astea, veştile astea merg mai re
pede de cât telegraful ! ’... Ori pote chiar ea să fi scris 
a casă la socră-mea 1 Ori, adică, de prin târg nu s’o fi 
a^u^it?! N’o fi eşit vorba chiar de acolo de unde şede 
ea acuma?!... A-haL Na, că chiar e el, Albert 1 !.. Vine 
’ncocel Uite-1 se îndréptà spre farmacie! Are haz că 
vine să'mi cérà socotélà ori cel puţin să me 'ntrebe 
ce s’a ’ntîmplat II. Ce să’i spun ? Să’i spun adevërul ?L 
Uite-1 că intră 1! Hai, că trec dincolo în material-ea
rner, repede, cel puţin să nu dau de*odată ochi cu 
dinsul !...

Acum Leopold trece în camera de alăturea, umblă 
să-şi caute acolo ceva de lucru şi trage cu urechea 
ce s’aude în farmacie.

S’aude uşa.
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— Bon jour, Domnule.
— Bon jour.
— Më rog, aice este'DI Leopold Herman?
— Da, D-le.
— Më rog, dacă s'ar putea să-l vêd?...
— Da, numaï de cât, poftim de luaţi loc.
— Sînt rudă cu d-luï, më presint Albert Stul.
Aci stăpânul farmaciei întincjindu-ï mâna, îşi spune

şi el numele, îl poftesce încă odată să îea loc pe-un 
scaun şi apoi se întôrce cătră camera de alăturea :

— Domnule Herman, vë caută cineva-
— Da, da, numai de cât, respunde Herman, umblând 

repede printre borcanele cu material şi căutând prin 
ele ca să’şî gàsésca de lucru.

— Sînteţî din laş! ?
— Da, din Iaşi de loc. Am ceva trébà pe-aîce prin 

târg şi am venit şi pe aice.
— Sînteţî rudă chiar cu D-luî ?
— Ba. cu nevasta D-sale, cu Feïghéla, î-întem veri-
Albert Stul se aşadă pe-un scaun îar Leopold, din

colo în odae, umblând mereü cu nisce borcane, nu 
scie ce să facă-

— Cum să es acuma de-aîce ? Se gândesce Leopold 
Ce să’l (jic ? Să mô duc să me sărut cu el ? Dar dacă 
el e cumva superat? Cum să me uit la el? Să'mî 
schimb fata? Să me prefac!? Ori să mè arël rece? 
Dar dacă el e tot vesel şi plin de b curie că me vede !?

Nu sciù cum aş face să-l vëd unde e el, să-l ved la 
fată 1... Stăî, în gîamul de la uşa asta din mijloc? 
Parcă se vede ceva ? Da, se vede, dar dacă aş putè-o 
împinge mai încolo ceva. Cum să fac? Dac’aş avé un 
bel ceva... Parcă mai erï me tot încurcam pe*aice cu 
un bcţ, o vargă... aşa; darveçlï că locmaî când aî ne-

• •.
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voe atunce nu găsescî. A-ha ! Ian stăî ! Ce se vede a- 
colo sub dulapul cel din colţ? Parcă văd un tub de 
tinichea ? Mi se pare că e tubul cel mare de sifon ? 
Tocmai ce bine ar fi 1

Acum Leopold se plécà şi începe a trage de sub du
lapul din colţ un tub lung de tinichea. Trage tubul, 
se murdăresce de praf căci e galben de praf tubul, dar 
cu tôte acestea faţa i se înveselesce că tubul, o să-l 
ajute să se potă uita la Albert cam ce fel de căută
tură are.

Scote Leopold tubul şi umblă cu el încet, ca un copil 
care e pe cale de a face o poznă. Umblă încet şi me
reu se uită spre uşă, parcă să riu-T prindă cineva.

Acuma e cu tubul în mână. Vrea să ’mpingă uşa. 
Dar cum s’o mpingă? Până să ’mpingă el uşa, tubul 
se vede din farmacie ! Se aplecă deci s’o împingă pe 
jos. Pune tubul jos şi îl împinge încet spre uşă- 0 
împinge puţin. Merge bine. Acuma în gîamul uşeî se 
vede capătul recepturiî şi spătarul scaunului pe care 
stă Albert. încă puţin şi se vede şi Albert Aşa. A i 
Dar acuma se vede chiar Albert cu faţa încoce.

Leopold vêçlênd pe Albert în faţă se retrage repede 
într’un colţ şi rămâne ca surprins ultându-se cu groză 
la uşa pe care o deschisese şi la gîamul care în loc 
să î arate lui pe Albert, vré să-l arate lui Albert pe 
dînsul.

— Dar ce stal acolo aşa d-le Herman ? çlise acum 
stăpânul farmaciei care intrând pe uşă se împedică de 
tubul de sifon.

Herman îl privesce fără să răspunză.
— Ce? Ţi-e rău.
— Nu dar...căutam voiam să

TH. D. SPERANTIA
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— Dar tubul esta cine Ta pus aice?..
Trebue dat să-l scuture, să-l curate.
— Da... chiar de-aceea Y
Aci bucuros că a găsit pricina pentru

tubul, Leopold parcă mai prinde Ia curaj; îea într'o 
mână un borcan şi c'o pâlnie de sticlă în care se filtra 
un Uchid roştetec şi în cealaltă mână o sticlă negră şi 
trece în farmacie.

— À 1 Bon jour, Leopold, dice Albert repedindu-se 
bucuros la el, şi sărutându-J.

— Bon jour, respunde Herman nesciind ce să res- 
pundă şi din acesta pricină nesciind nici ce să faeă cu 
lucrurile pe care le are în mână.

— Ce, mai faceţi, rjice Albert vorbind repede, Ce 
fac! tu, ce face Feîga?

— Bine, bine, respunde Herman aprope fără să ’şî 
dea sama de ce respunde.

— Iaca şi eu am avut trebă pan’ aice, dar să me 
ertî ck nam cano merge pe-acasă pe la voï s’o vèd pe 
Feïgbéla, că nié grăbesc să me duc undeva la ţară şi 
me 'nlorc mâne dimineţă la tren, vin chiar de-a drep
tul la tren şi n'am când mai veni prin târg. Trăsura 
trebue să vină chiar acuma aice la Farmacie: sa dus 
birjarul numai să schimbe caii şi vine. Dar voï ce mai 
faceţi ?

— De, ce să faci...
— Mè rog, d-le, am o reţetă, çlice o ovreică betrână.
— S’o vedem, dice Herman trecênd repepe la re- 

ceptură, bucuros ca şî-a găsit altă trebă ca să nu mai 
stea de vorbă cu Albert.

Ovreica îî dă reţeta şi Herman luând'o îşi aruncă 
pe negândite ochii la Albert.

No. 17 „Félgkéla*
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— Haide, haide* <Jice Albert, caută-ţi de trébà nu 
te uïta la mine.

Herman zlmbesce dând din cap cu recunoştinţă la 
Albert şi privesce la reţetă ca şi cum ar citi, iar in 
gândul lui îşi dice : parcă D-(jeu a adus’o pe asta cu 
reţeta tocmai acuma, numai de mî-ar lăsa-o să î-o fac. 
Te pomeneşti că face cum fac de obiceïü : întrébà cât 
costă şi apoi çlece : am să trec eu mai pe urmă să mî-o 
faceţi.

— D-ta, Madamă, vrei să'ţî fac reţeta acuma?
— Da, dar aş vré mai întâïü să ştiu cât costă.
— Gât costă ? face Herman privind pe reţetă şi fă

când socotéla în gând.
— Se 'nţelege 1 S’o fac aşa, cu ochii închişi ?
— Asta costă vr’o cinci lei.
— Chiar cinci lei ?
— Da, vr’o cinci lei, nam făcut încă sosotelă
— Me rog, dar asta cât costă ?
Cu aceste cuvinte ovreica îi mai dă o reţetă.
Herman privesce şi acéstà reţetă şi apoi respunde :
— Asta costă 65 de bani.
De-aci 'nainte Albert care stă privind la amândoi ur~ 

măresce cum vorbesc eî:
— Dar asta, me rog ? că mal am una.
— A 1 Asta costă scump.
— Scump tare ?
— Asta costă peste doue-çlecï de lei.
— Me rog, dar pentru ce bolâ e asta ?
— Asta pentru stomah.
— Şi cea de 65 de bani?
— Tot pentru stomah.
— Si cea de cinci lei?
— Tot pentru stomah.
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— Mê rog, dar eu mai am una, dacă eşti bun d-ta 
so vedi, poftim.

Asta pentru ce e?
— Asta tot pentru stomah
— Si cât costă?
— Costă vr’o treî lei jumătate.
— Me rog, uite, să'ţî spun eü dumitale un lucru, şi 

pe urmă am să te rog ceva.
— Poftim.
— Este o fată a mea care'I bolnavă de stomah. A- 

dică doctorii çlic că’I de stomah. Las să fie de stomah 
să nu fie altă ceva maï rëü.

Si dacă ’I bolnavă de stomah, ce să çlic, nui aşa 
mare spaimă : pote a mâncat ceva, pôte cine scie cum, 
de, s’a bolnăvit; dar e vorba că e bolnavă de mult şi 
în loc să mărgă mai spre bine, ea, ducă-se pe pustiu. 
Şi sciî d-ta de când e bolnavă ? Am cheltuit mulţime 
de bani cu doftorii şi cu doftoriile. De-aceea acuma 
sciî ce-am făcut? Ce să fac! Am cheltuit până acuma 
mulţime de bani. M'am gândit să fac un consult. Uar 
la consult trebue să plătesc! la doftori mulţime de pa
rale, de-aceea mï-am çlis eu : de cât să dau parale pe 
consult, mal bine să dau mal mult la spiţerie să cum
păr nisce doftorii mal bune. De-aceea, cum veçlï, am 
luat pe copila mea şi m’am dus pe la mal mult! 
doftori, pe la ăştia care veçlï că mï-aü dat retete. Am fost 
şi la de cel mal scumpi, şi la de cel mal eftinl. La 
unul am plătit cinci lei, la altul cincl-decl de bani, la 
altul un leu şi la altul nimica. Si acuma te rog, pe 
d-ta, să 'ml spui din tôtereţetele astea care e mal bună, 

.adică pe care s'o ïéü.
— De, madamă, bune sînt tôte.
— Bine, înţeles eu că sînt bune, pentru că şi acele

229
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care le-am luat până acuma aü fost bune, numai atâta 
că copila mea, să fie sănătosă, tot nu s'a făcut bine cu 
dinsele.

— Eî, bine, aşa să se facă sănătosă deodată-..
— Nu çlic deodată, las să se facă şţ mal pe urmă, 

numai atâta că eü vêd că prea intarsie, prea lucreză 
încet şi de-aceea aş vré să ’mî spui 0-ta care din re
ţetele astea pôte să lucreze maî repede şi rnai bine? 
ca. să se facă copila sănătosă.

— De, de bine, tôte lucrézâ bine, adică fie-care lu
creză cum e felul eî.

— Me rog, eu nu sînt doftor, nici spiţer, eu sint 
acolo o femee, dar aş vré să te întreb pe D-ta un 
lucru?

— Poftim.
— Me rog, eu am aice cinci reţete şi fie-care are 

alt preţ şi tôte sînt tot pentru stomah. Dacă sint tôle 
pentru stomach, de ce n'aü tôte tot un preţ,?

— Bine, n’aü tot un preţ pentru că în unele sint 
lucruri maî scumpe şi în altele mai eftene.

— Da de ce unele sînt maî scumpe? A:ele mai 
scumpe fac maî bine ?

— De, sint care pot să facă şi maî bine.
— Me rog, uite ce : un om pute să mănânce şi 

pul fript şi prăjituri şi pôte să mănânce şi mămăligă 
cu cépà şi pôte să mănânce şi o bucată de pâne cu 
o ciorbă acolo şi să se sature şi să pôtâ trai. Eu (,lic : 
dacă pot eu trăi acolo, nu cu mămăligă şi cu cépâ— 
pentru că-î vorba de un bolnav— dar dacă pot trăi 
pâne şi cu o farfurie de ciorbă, eu mê mulţumesc cu 
cu atâta şi te rog pe D-ta, ca din tôte reţetele astea 
să-mî alegi D ta care sînt maî bune, una, doue, şi să 
le iéü pe-acelea. Dacă fie-care sînt bune, eu çlic să»
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ïéiï doue care sînt mai bune şi sa scap, sa-mï vëd 
copila sănătosă-

— Atunci daca vrei aşa eu te sfâtuesc să le îeî pe 
asté doue.

— Na ! La revedere, la revedere. Iaca trece trăsura 
(Jice Albert, repezindu-se grăbit la Leopold şi săru- 
tându-se cu el. La revedere, sărută pe Feïghéla din 
partea mea, sărut'o de multe, de mnlte ori, de 
de ori, de un milion de ori!.

— La revedere, rëspunde Herman, petrecendu-l 
până afară.

La revedere mai çlice el în sine, la revedere, dar 
bine că te vèçluïü odată plecat.
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— Neculaî Scutarîu ! strigă supleantul de la supre- 
fectură. Neculaî Scutarîu ! repetă Vasile Ionescu pri
marul din Tănjelescî care séde rezemat la uşa pri
măriei. Neculaî Scutarîu ! strigă un vătăjel ce stă pe 
prispă în capul scăriî.

Ograda primăriei din Tănjelescî e plină de omenî. 
Locuitorii din satul Sburlitî, Comuna Tănjelescî, aü 
rémas în urmă cu plata birului şi supleantul de la 
suprefectură de doué çlile şâde şi scrie, la fie-care om, 
vitele şi lucrurile care s’au sechestrat pentru plata 
birului- Pe urmă au să vină şi călăraşi să strângă vi
tele [i Incrurile să le vèndà cu doba.

Supleantul la bîurou citesce, notarul scrie la o masă 
şi primarhl împreună cu consilierii şâde lângă uşă.

— Neculaî Scutarîu, çlise vătăjelul.
— Neculaî Scutariu, repetă primarul.
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Un om scurt, roş la fală şi larg in umere intră in
primărie.

— Neculaî Scutariu, dice supleantul, aï renias în 
urmă cu birul.

— De, dacă ne-a bătut D-deu, dice omul.
— Apoi cu ce plătescî ?
— Poî, câi-am plătit noi păn’amu, om plăti noi şi- 

asta, da sâ şiţi buni să ni mai îngăduiţi.
— Ţi s’a sechestrat o vacă.
— Da, c’atâta am; că boii nï-o périt.
— Apoi să sciî că dacă nu plătescî birul tot, ti se 

vinde vaca.
— Ba mai ghini î-oîu da eu un malu în cap !
— St 1 St ! face primarul.
— Poî, nu me mai tistul, d-le Primar, că dor n’am 

çlis nimica.
— Haide, eşî, nu fii obraznic.
— Nu-s obraznic, D le primar, făr de cât eu n’am 

parale ca D-ta, că eü când m’am însurat n’am luat o 
fată. care o lepădat’o boeru, ca să mî-o ’nzestreze...

— Haide, eşî.
— Es, D-le primar, că nici nu intram dacă nu me 

chemaţi, çlice îSeculaî Scutariu eşind.
— Es, da sciü eü ce’s aesteal Vreţi să ne vindetî 

lui Clădureanu 1 Să ne îngenunche şi pe noî cum l-a 
îngenunchèt pe Tânjelescï 1

— Vine D-l subprefect, strigă speriét, vătăjelul din 
capul scării şi de-odaxă o trăsură cu patru cai înain
taşi şi cu patru călăreţi după ea se opresce la scară 
in laţa primăriei.

Din trăsură se scoboră d-l suprefect, major Ca- 
trino, om nalt, uscăţiv ; cu barbişon sur, mustăţi lă
sate în jos, dinţi mari şi căutătură încruntată.
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Sub-prefectul intră în primărie.
Oamenii se îndesă la uşa primărie].
Printre oameni îşi face loc un preot tinăr, îmbrăcat 

cu jubea nègrà, reverendă roşă şi pălărie albă.
— Iacă şi popa Iftimescu, s’aude un glas dintre ţerani.
— Popa Iftimescu, urechea lui Clădureanu!
— Sluga lui Clădureanu. In loc să’şî caute di bi

serică s’o făcut ghişiuşcari la Clădureanu.
— Ei, ce s’a făcut? întreabă sub-prefectul.
— Am verificat listele; d-le sub-prefect, respunde 

supleantul.
— Au plătit mulţi?
— N’au plătit nimene d-'e sub-prefect
— Ei ! atunci trebue să se facă vînçlarea.
— Me rog, domnule sub-prefect, çlice preotul Ef- 

timescu, cuconul Neculaî Clădureanu a çlis că d-luï pôte 
să dea chiar acuma bani pentru oamenii cari vor să 
se angajeze să’i facă ceva muncă.

— Bine, atunci să facă o listă de aceea care vor să 
îea bani de la d-lui.

— Apoi, adaogă preotul, ar trebui să iscălească oa
menii singuri cari vor, că d-luï a çlis că vresă le facă 
un bine la aceia care vor să se prindă de bună voe, 
căci d-luî cu bani îşî găsesce oameni ori când la lucru.

— Bine, fie şi aşa, çlice sub-prefectul. Du-te d-ta 
d-le primar şi înlrébà pe omeni care vor, să vină să 
iscălescă. Haï să li facem şi binele esta ômeniior.

— Am înţeles, d ie sub-prefect, tfice primarul şi 
ese în capul scării :

«Iaca, omeni buni, cinevrésàse prindă de bună voe 
să facă ceva muncă, cuconul Neculaî Clădureanu le 
dă părale, să se platéscâ de bir. Domnnl sub-prefect

omeni să nu le maia çlis că pentru ca să scape pe
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vindă viţeii, d-lul primesce şi aşa. Acuma cine vre sâ 
să se prindă, să vie să iscàléscà.

— Nu ni trebui pomana lui Clădureanu, strigă u- 
nul dintre ômenï. Mai ghini să ni vîndă viţeii.

— Clădureanu să-şi plâtéscà datoriile lui, că line di 
pomană moşia Sburliţiî că a luat‘o di Ia Stat şi n’a 
plătit caştiul de atâţia ani.

— Să ne îngădue şi pi noi nu numai pi Clădureanu
— Ni vinde pi noi ca sad pâsuéscâ pi dînsul.
— Mai bine ne angajăm la Boureni !a cuconu Ie- 

nacachi.
— Nu mai vrem la Clădureanu; ni-am săturat de mun“ 

cit dn pomană.
— Am muncit cinci ani şi mî-o dat do! galbinî 

când mi-o murit firneea.
— Nu mal vrem la Clădureanu să'şi facă rîs di fi- 

meile nôstre.
— Si de fetele nôstre.
— Afurisit şi a dracului să şie şei şi s'o angăja 

la Clădureanu, ptiü ! na.
Aşa s’aude strigând afară în faţa primăriei.
— Da, me rog, ce strigăte sînt astea, întrebă sub

prefectul.
— Da nu-î nimica, (Jice primarul, far di cât sînt 

vr'o câţi-va care aü trecut pe la crâşmă.
— Ba pote or fi având dreptate, de strigă eî aşa. Atunci 

du-te d-le primar şi să mérgà şi d-1 Supleant şi ve
deţi care sînt omenii care au de spus ceva, să vie să 
'ml spună mie-

— Me rog, dice supleantul cătră omeni, d-1 sub-pre- 
fect a dis că cine are de spus ceva să vină să’I spună 
d-sale.

— Sâ vorbesc eü cu d-1 sub-prefect!

TH. D. SPER A NT IA
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— Si eü.
— Si eül şi eül şi eül rêspund glasuri.
— Bini, cjice supleantul, iaca d-l primar o să vê 

ţină minte, să’! spună d-lui sub-prefect.
— Ei cine sînt acei care vor să’mi vorbescă ?
— Apoî, respunde primarul, este maï intàiu N eculat 

Scutariù, pi urmă Gh. a Safteî, Andrei Ture tea, Cos- 
tachi a Vedăniî, i lie a popeî şi Neculaï Pave 1.

— Bine, aceştia toşi să se ducă la sub prefectură 
că vin şi eu sâ vorbim acolo. Spune la vr’o doi călă
raşi să mergă cu dînşiî.

Primarul ese şi peste râte-va minute se intorce :
— Au plecat, d-le sub-prefect.
— Bine, nu mai este ni mine care vré să'ml vorbes

că? Intrébà d-le primar.
— Nu mai este nimine care vré să vorbescă cu d-1 

subpre'ec ?
— Nu mai este nimine, d-le sub-pre!’ect.
— Ei, ţiice sub-prefectul, acuma strigă-î după listă 

să vină aci.
Vasile Mârl-Ogă, strigă supleantul.

— Vasile Mârlogă repetă primarul.
— Vasile Mârlogă repetă vâtăjelul.
Vine Vasile Mârtogă.
— Ei, d-ta Vasile Mârlogă, aï bauïorï te angajezi la 

D-l Clădureanu? Întrebă sub-preiectul.
— Da, mă angajez-
— Bine. Dacă te angajezi iscălesce.
— Iscălesc D-le sub-prefect.
— Iscălescî, dar să sciî că de bună voe te iscălesc),, 

nu te silesce nimene-
— Se ’nţelege, Dom-sub-prefect, rjice omul punénd 

degetul pe semnul crucii.
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— Bine, strigă pe altul, D le supleant.
— Preţurile le sciţi ? întrebă sub-prefectul,
— Da ? çlice omul, preţul cum a maî fost
— Bine, adaugă sub-prefectul, atunci care cum is- 

călesce pôte să plece să se ducă acasă' căci contrac
tele se fac conform legii.

— Să trăiţi, D-le sub-prefect, çlice Yasile Mârţogă 
eşind.

— Mergi sănătos, băete, çlice subprefectul.
Aşa aü început iscăliturile şi cu rânduéla asta până 

la améçlà toţi iscăliseră contractul de angajament şi se 
şi duseseră pe acasă.

Când eşia sub-prefectul pôte mai erau pe afară vr’o 
(jece saü cincï-spre-çlece omeni, care nu sciü la ce maî 
rămăseseră de nu plecaseră, dar printre care s’auçlea 
çlicênd :

— Aï vëçlut cum s’aü dus la iscălit, ca oile?!-cum 
au vëçlut că pe ceilalţi ï-aü luat călăraşii, pe loc s'aü 

muet.
— Dacă ’s proşti!! Parcă eu aş fi iscălit dacă nu 

iscàlïaü alţii. Dar aşa li se cade.
— Ba aşa ni se cade la toţi că sînlem gegomanî. 

Ia să fi fost noi nisce omeni coleal..
— Da, aşa'î; dar cine să fie?
— He 1 dar’ar fi omeni...
— Da sub-prefectuluî istuia numaîun glonte...
— Eî, remâneţî sănătoşi, çlice sub-prefectul după ce 

se aşa<Jă ’n trăsură. V’am scăpat de vînçlarea vitelor 
•şi de dobă.

— Să trăiţi, D-le sub-prefect, D-çleü să vë dea să- 
•nătate, strigă cu toţii scoţînd căciulele şi ridicându-se 
în piciôre.
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lea la drépta spre Ţelinescî la sub-prefectură, çlice 
sub-prefectul către vizitiu.

Drumul spre Ţelinescî era pe la han şi pe la curtea 
proprietarului Clădureanu, iară moşia Sburliţiî o ţinea 
el în arendă de la Stat.

Aprôpe în acelaş timp când sub-prefectul pleca de 
la primărie, atunci şi Neculae Clădureanu eşia din 
ogradă de la curte şi apucă spre primărie. Când ajunge 
insă in dreptul hanului iaca şi călăraşii cu Neculae 
Scutariü şi cu ceilalţi omeni. Călăraşii legaseră caii de 
câte o furcă de scrânciob şi le dăduseră câte ceva fân 
iar eî împreună cu omenii şedeau jos rezemaţi de furcă, 
acolo în faţa drumului.

Neculae Clădureanu ajungând în dreptul lor opresce 
trăsura :

— Da ce staţi acolo?
— Puî iaca, (jice Niculaï Scutariü, ni trimeti la sub- 

prefectură să ne închidă, să ni bată.
— Cine ?
— Puî, Domnul sub-prefect.
— Pentru ce ?
— De
— Cum se poate ? $i de când ?
— Puî, de arii diminâţă, da călăraşii no putut mergi 

că li era caii osteniţi şi flâmînçlï.
Tocmai în timpul acesta ajunge şi sub-prefectul şi 

opresce şi el trăsura.
— Bună diminâţă, D-le sub-prefect.
— Bună diminéta, D-nu Clădureanu.
— Da 'ncotro?
— Apoi am avut ceva trébâ aci la D-stră şi acuma, 

me duc spre Ţelineştî la subprefectură.
— Bine, dar la masă unde staţi?

237
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— La masă a casa-
— Ba eu v'aş ruga să fiţi aşa de bun să poftiţi la 

mine. Până ce ajungeţi la Ţelinescî e prea târdiu.
— Bine, mulţumesc, numai atâta că sînt cam grăbit*
— Bine, eţî sta cât eţî pofti. Dar de o camdată aş 

vrea să vë rog ceva.
— Poftim.
Apoi vè rog să ertaţî pe omenii iştia.
— Care ômenï ?
— Iaca omenii iştia de colea çlic că D-stră i-aţî tri

mis să-î închidă Ja sub-prefectură.
— Da de unde, feréscà D-çleü ! Eï aü qlis că vor 

sa'mï vorbéscà nu sciü ce şi eu le-am spus să se ducă 
să me aştepte la sub-prefectură.

— Vra să (Jică slnt liberi.
— Da, se 'nţelege.
— Auziţi, omeni buni, duceţi-ve şi vê căutaţi de 

trebă.
— Să trăiţi, respund omenii, Dumnezeu să vë dea 

sănătate.
— Dar noi, ce să facem ? întrebă un călăraş.
— Voi să veniţi după mine.

; — Me rog, D le sub-prefect, çlice Clădureanu, mer 
geţi înnainte că eu întorc după D-stră.

Curtea boerescă din Tânjelescî vine cam la margi
nea satului spre resărit. Din depărtare se vede ca o 
pădure înconjurată cu zid, o portă mare cu stâlpî de 
zid şi în partea dréptà a porţii nisce case lungi, albe.

Cum întri pe portă în partea stângă veÿ grădina şi



FEIGHÉLA

florăriile, în fund grajdurile cu şurile, iar spre drépta 
casele.

Case lungi, case făcute de zid, din vechime. Balcon, 
saü maï bine un fel de târnaţ nalt de un stat de om 
de la pămint, făcut de zid, şi sus cu stâlpi şi cu par- 
maclîc de lemn.

Mulţime de odăi. In capêt despre portă salône mari : 
un salon e ca de dans, altul mal mic, odae de arme, 
camere de biliard, antreuri. In capètul celait al bal
conului, în faţă un fel de cancelarie saü odae in 
Cuconul Neculaî Clădnreanu primea pe ţeranî, când 
venïaü multi.

Acolo era o scară ce scobora în curte. Pe acea scară 
venea lumea in cancelarie, de aceia se şi çiicea can
celaria de la scară. In dos la capètul caselor, în rând 
cu scara de la balcon, altă scară ce ducea într’o odae 
care în vreme de vară, când nu eraü musafiri, servea 
de sufragerie la vremea mesei ; (jiua cameră de lucru 
a cucôneï Profirei, iară sara, tot la vreme de vară, 
acolo stătea cuconul Neculaî după masă, de’şî fuma 
ţigara şi mai dormita în linişte gâiidindu-se la treburi. 
Chiar lângă uşă era un fel de canapea, şezlong, pe 
care se întindea boerul şi se svârcolîa boerul când 
pe-o parte când pe alta în linişte şi în voe că pe acolo 
numai slugile cât umblau de strângeaü de la masă, 
încolo mai târçliü nimene nu maî umbla. Pe acolo 
mai era şi drum, adică se putea trece in biuroul boe- 
ruluî, dar trecea cine-va numai când vrea D-luI. D-luî 
însă de obiceïü umbla pe acolo adică prin odaea de din 
dos, şi când venea acasă şi când se ducea şi când eşia 
sara prin ogradă. Pe acolo trecea boerul şi în biuroü 
şi in odaea de culcare şi în sufragerie, pentru că din 
acéstâ treceai dincolo într’un fel de antreu mare din
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care o uşă mergea la sufragerie şi bucătărie, alla la 
biuroü, şi altă uşă în faţă spre odăile de culcare.

Acolo în faţă stătea cucona Profira, dar cucona Pro
fira umbla mai mult prin balcon, ori prin odăile cele- 
l'alte despre portă. Chiar era vorbă între dînsa şi între 
Cuconul Neculaï : eü stau din faţă şi D-luî din dos. 
Cuconul Neculaï însă umbla mai mult pe din dos 
pentru că nu vrea să se întâlnească totdeauna cu lume.

«Porta e mare, şi intră cine vré, şi din faţă e ca şi 
«la portă, numai de cât te pomenesc! cu omeni când 
«n'aî gust de vorbă ; dar din dos e tot mai la dos», 
aşa respundea el cuconeî Profirei cînd îi imputa că 
stă din dos.

Şi cucona Profira stătea din faţă în adevêr dar stă
tea numai când venîa la ţară pentru că de obiceïü 
Dumnia-eî era când la Iaşi, când la băi, adică érna la 
Iaşi şi vara la băi: hojma dupe doctori, că nu scitice 
avea : o apuca durere de cap, migrenă, or durere de 
stomach şi trebuîa să aibă doctor de grabă. In oraş 
avea doctor de casă, iar la ţară ruga în tot d’auna pe 
doctorul de plasă să vină de câte ori trece prin sate.

Avea chiar şi odae anume pentru Doctor. Las că se 
întîmplă câte odată să 'î fie aşa de rèü că era nevoit 
doctorul să stea tôta nôptea lângă dlnsa. Şi totă boia 
îî venîa mai mult din pricină că n'avea distracţie. Iaca, 
ma* cher, vorbîa „d-nia-eî odată cu o amică a d-sale, eü 
„când sînt ,1a băi. si 'hiar când sînt la Iaşi suit mai 
„tot-deauna bir. * la ţară sînt maî mult bolnavă. 
„Şi asta .... **iult din pricină cala ţară n’am distracţie. 
„Ce să vedi la ţară i Cai, boi, vaci, ţărani ?! Ba la 
„ţară mă bolnăvesc chiar şi numai dinideea că sciü 
„căn'am doctor. Eu Ira doctor nu pot

i



mm ■§

«LÎ5JJS30W â'ÀO» US
i'ott cititorii

* »■/ !
rSIGIîHI.A



.v:



FEIGHÉLA

« Mie 'mï trebue doctor, mie 'mï trebue distracţie; 
«eu nu irè pot amusa cu menajul; eù în bucătărie 
«şi tn ruf ■ murdare nu găsesc distracţie* •

!n adevêr, cucôna Profira de când era măritată, de 
vr’o doué qleci şi ceva de anî, până acuma nu stă
tuse o vară întrégà la ţară. 0 săptămână, saü doué 
treï çlile la ţară şi doué treï sëptémànï la Iaşi, aşa pe
trecea D-nïa-eï.

Acuma se hotărâse să stea mai mult la ţară ca să 
pregâlêscà trusou fiicei sale Olga, pe care vrea s'o 
mărite, şi care era încă In Pension la Dresda.

Moşia Tânjelescî era dată de zestre cucôneï Profi
rei când s'a măritat după Neculaï Glàdurénu Cucôna 
Profira era din familia Helgescilor, fata lui Alexan
dru Helgea, feciorul lui Mihalache Helgea care făcuse 
•i casele şi biserica de pe moşie.

Neculaï Cladurénu stătea bine înnainte, dar acuma 
începuseră să'l strângă datoriile.

— D le sub prefect, n'am cuvinte să vé mulţumesc 
pentru binele ce mi-a ţi făcut: astea au fost cuvintele 
cu care Cladurénu Ta întâmpinat pe sub-prefect când 
acesta s’a dat jos din trăsură şi i-a strâns mâna cu 
aœêndoué mânele şi ochii i s’aü umplut de lacrămî.

— Me rog, răspunde sub-pre ectul, am fâcut’o şi 
asta şi odată ce-am făgăduit trebuea s’o fac.

— Eu, drept să'ţî spun că eram îngrijat; sciam că 
omenii nu prea vor.

— A 1 Veçlï aici a fost rolul disciplinei.
Au mers apoi la masă, dar masa, liind-că subpre

fectul era grăbit n’a ţinut de cât numai până când 

era sôrele la tocă.
Şi pote ar mai fi ţinut, dară s’a întâmplat de a ve-
Ko. 18 „Féîghéla"
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nit şi supleantul şi cu notarul, să’l mai cheme la pri
mărie.

Cel din urmă pahar de cotnar Ta ridicat Clâdurénu 
cu vorbele :

— Trăiască omenii cu disciplină.
Şi Clâdurénu care de obiceiü era cam negru la fată 

acuma se înroşise şi el, iar sub-prefectul se făcuse | 
mielul lui D-çleü, râdea şi glumîa cu totă lumea.

Aşa când eşia pe portă, că a eşit o bucată pe jos 
cu supleantul şi cu notarul după el, iată vede pe o- 
rândarul sau cârciumarul de la cârciuma lui Clâdu
rénu, Gheţel sin Burăh, care era cu un băeţel de 
mână.

— Da al cui e baétul, jupâne ?
— Al meü, D-le sub-prefect, să fie sănătos.
— Si cum il chémà ?
— Şmil, să fie sănătos.
— Dar frumos bàét, samenă cu boerul.
— Las să samene numai să fie sănătos.
— Da, sa fie sănătos-
— Apoi, altă ce să clic ? Dacă mi Ta dat D-çleü ? ! 
— Dar de unde ţi Va dat ?
— Asta nuh tréba mea: ce câştig eü e-al nevestei 

şi ce câştigă nevasta e-al meü.
— Bine, forte bine, asta ’mî place, çlice sub-prefectul, 

apoi se intôrce către notar : mi se pare că am gâcit.
— Ba, gâcit bine, D-le sub-prefect rèspunde nota

rul, că nevasta lui e fata lui lancu Moşilică cel care 
ţine cârciuma de la sléh. Si lancu Moşilică remăsese 
în urmă cu câştiul şi boerul a çlis să;î trimită banii 
câştiului aicé acasă.

— Dacă n am pe cine, să trimit, cjice lancu Moşilică.
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— Dacă n’aï pe cine atunci am să te dau afară din 
cârciumă.

Da, nu’î păcat de D-çleü, dacă n’am pe cine tri
mite?!.. Cum să daü bani în mâna unu! străin.

— Vino tu.
— Eü nu pot.
— Trimite*lî nevasta.
— Ea’î bolnavă.
— Trimite fata.
Şi a trimis fata, şi a stat fata vr’o trei çlile aicî la 

curte la boer şi când s'a întors acasă s'a întors şi cu 
banii şi cu chitanţă că a plătit câştîul pe-un an de çlile. 
Iară când a venit aista-Gheţel sin Burăh ca să îea în 
arendă cârciuma, boerul ï a spus : îţi daü cârciuma 
dacă iei pe fata lui Iancu Moşilică. Si el a luat'o şi a 
luat’o cu prăsila gala.

— Cu alte cuvinte, Neculaî Clădureanu are şi un 
bâét pe care T chémà Şmil 1 !...
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Sub-prefectul s'a dus o bucată pe jos ca să mai facă 
mişcare, să se mai distindă. După dinsul s’a dus şi 
trăsura şi călăraşii.

De când a plecat Sub-prefectul, Neculaî Clădureanu 
a rëmas în balconul cel lung din faţă şi se plimbă 
dintr’un capăt în altul încet cu mânele în buzunar, 
cât e balconul de lung.

De statură, Clădureanu e de mijloc, de vârstă cam 
pe la vr'o patru-ţlecî şi cinci de ani ; om cărunt dar 
bine legat, larg în umere şi vânjos : unde punea mâna 
era pusă, vorba ceea, de unde apucă, ţine, tal dar 

nu lasă.
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Plimblàndu-se el aşa vr’un cès, pe la orele cinci, 
spre şase, iaca vede pe drum venind la vale, printre 
nuci pe şosea trăsura cu caii lui şi cu cucôna Profira.

— E Profira, da, se gândesce el, dar mai e cu 
cine-va ! A 1 Mai e încă o femee, o damă cu pălărie 
cu flori roşei Trebue să fie cusutoriţă că’mî spunea 
ea, nevasta, că are nevoe de o cusutoriţă.

In timpul acesta trăsura ajunge şi intră pe portă*
— 0 ha ! bravo, cusutoriţă, çlice el, zărind chipul 

de pisicuţă cu ochî albaştri al Feigăî, şi făcând o în
torsătură intră în casă de-acolo să se uite pe feréstrà 
s'o vatfă mai bine.

Cucôna Profira şi cu Feiga se daü jos din trăsură- 
Slugile aduc 1n casă ce era în trăsură şi duc tôte lu
crurile tocmai în odaea de din dos, unde stă Feîga 
până ce cucôna Profira se desbracă de hainele de 
drum. In urmă vine acolo şi cucôna Profira de aduce 
vr’o câte-va de bucăţi de pânză ce a fost cumpărat şi 
apoî scoboră scara şi împreună cu Feîga se sue pe 
scara cea-laltă de dinfaţă şi intră în cancelaria de la 
scară.

— Iaca Madame Fani, aice o să stai d-ta şi aice o 
să lucrezi în linişte, că aici nu vine nimeni. Amsă'iî 
daü de ajutor la cusut pe o fetiţă de-aice, din sat, o 
chămă Tereza.

Si Feîga a rămas să stea în faţă în cancelaria de 
la scară*

Sara, după masă vine la boer, preotul Eftimescu şi 
primarul, şi staü maî multă vreme de vorbă cu boe- 
rul în năuntru în bîurou. Vorbîau despre treburi de 
ale boeruluî. S'auçlïa într'o vreme preotul*
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Apoï eü cucône Neculaï dacă n’oiü face pentru 
D-stră şi nu v’oiü fi credincios D-stră apoi cuï să mai 
fiü? Las că sînt şi om singur şi n'am nici femee nici 
copil, dar eu ţin la D-stră şi voiü să vă servesc. De 
aceea vam şi rugat să nu mai veniţi D-stră la pri
mărie, să me lăsaţi să me duc numai eü că eü sînt 
învăţat cu dînşiî. Mi aü strigat acolo ghicuişcon, şi 
sluga lui Clâdureanu şi că nu’mî caut de biserică.

— Da, adaugă primaru1, şi mie nu mi-au strigat... 
că rni-î ruşine să mai spun.

— Aşa, dice preotul Eftimescu şi la urmă la ce-aü 
ajuns?!. Nu tot s’au angajat?! Dar astea tote's numai 
din pricina lui Popa Gostache că el ţine cu omenii şi 
are ciudă pe mine că'mî çlice că-s popă de moda nouă, 
şi că arunc cu barda în D-deü, pentru că i-î ciudă că 
eü am învăţat în seminar şi el a învăţat la catihet şi 
a împletit la gard la seminar şi Ta făcut popă. De, 
D-cJeü să mă erte, câtu-î de bătrân, dar eü să fie să 
fiu şi eü vr’odată blagociu, adică cum se çlice sub- 
protoereü, tare Paş mai scutura ! S'apoî cu dînsul s’a 
mai întâlnit şi nespălatul cel de învăţător JjFrunzilă, 
care ţine pe nepotă-sa, c? şi acela vorbesce hapiu de 
mine şi de D-stră şi de D-luî. Si Frunzilă are'pică pe 
mine mai ales d 1 atunci de când cai! me! aü scăpat 
în nisce ovăz al lui. De tot să’mî închidă cai! la pri
mărie că i-aü stricat ovăzul! I Lual-ar dracu cu ovă
zul Iu! cu tot ! ! Si eü nu vréü să ma! çlic dar me 
mir de d strâ că sînt£ţ! aşa de blând şi de îngăduitor !! 
Dar altul în locul D-stră demult ar fi vorbit_cu rej; 
visorul şi Tar fi trimis unde a dus mutu épa şi sur
dul rota.

— Si vra să çlicâ aü iscălit cu toţi! angajamentul, 
întréba boerul.
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— Da, da, toţi, dice preotul. Apoi când am venit 
eu de 'v’am spus atunci nu sciü dacă mal erau vr’o 
douè-çlecï de iscălit.

— Dar ceï şâse ?
— Care ? întrébà primarul Neculai Sculariu şi cu 

ceï-lal Ï?
— Eî! Au iscălit toţii—Am audit numaï pe Ne- 

cula! Scutariu şi Costache a Vădanii, că rlicéü ca cei* 
Valu aü fost nisce păcătoşi şi n’sce gură de vacă, şi 
pe urmă mai çlicêù că ori cu capul de pétrà orî cu 
pétra de cap. Dar aü iscălit, ba încă parcă se ternéü 
că or rămânea neiscăliţî.

Când a eşit preotul şi primarul de-aü plecat acasă* 
era tàrçüü şi boerul le-a dat drumul prin odaea de din 
dos şi a eşit şi el după dînşiî până la portiţa de din 
dosul caselor Aü mai stat de vorbă puţin la portiţă 
şi apoi eï s’aü dus şi boerul s’o întors în casă. Dar 
când să intre în casă iaca, drept în uşă, în umbra 
lunii, numai în fustă şi într’un capotei alb Feîga Se 
scoborîse în ogradă şi aurind vorbă şi pe cine-va um
blând s’a fost îndosit acolo în uşa odăeî, ţinând în 
mână un sfeşnic cu luminarea stinsă.

— Cine’! ? întrébà boerul încetişor.
Ea nu rëspunde.
— Nu rëspunçlï, mai întrebă el prinçlind’o de braţ.
Ea se feresce.
El, simţind carnea braţului ei, apropie şi mâna cea

laltă şi o coprinde. Ea sub puterea braţului de fer 
care o strînge parcă s’o rupă, simte de-odată un fel 
de ameţelă şi parcă vede înainte-î faţa lui Herman 
care cu ochi mari şi speriètï o privesce dintre perde
lele ferestrei, tocmai aşa cum o privîa atunce noptea 
când o găsise la doctorul Wolf.
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— Ah ! face ea smucindu-se ca şi cum s’ar da în 
dăret, simte un fel de slăbire în tot corpul şi fără 
se lăsă pe canapea.

Mai târçliü când luna era acuma sus de tot, Neculaî 
Clădureanu privîa din uşa de din dos la Feîga 
cu paşî uşori sula scările de la capètul balconului spre 
odaea el.

— Ce drac, çlice el privind’o; m’a muşcat de urnër 
de credem că mi-a rupt bucata.

voe

care

XXXIV

— Bată-te să te bată, Leopold 1
— Déü, dragă Albert, să’tî spun drept că rni-aî fă

cut o plăcere nespusă că te-aî întors Iar pe-aice şi aï 
venit pe la mine Mi-aî ridicat un petroiü din spate.

— Ţi-aî regulat situaţia ! Te-am vëçlut eü atunce 
când te-am găsit In farmacie, că al ceva, parcă vreai 
să fugi de mine.

— De, chiar aveam, cum să’tî fi spus?..
— Dar eu cum tî-am spus acuma ?
— Bine, tu eşti mai îndrăzneţ-
— Ascultă. Mie când mi-a spus atunce acel de la 

tara, că te scie pe tine, că scie adecă pe Herman cel 
care a avut scandal cu nevasta şi cu un doctor şi 
nu sciü mal ce, atunce îndată mi-aü venit in gând 
Iote ticăiturile şi tote stângăciile câte le-aî făcut când 
mal veţlut şi am priceput că ceea ce spune trebuesă 
fie adeverat şi Pam împins să'mî povestéscà tot ce scia.

Aşa vorbesce Albert Stul şi cu Leopold Herman. 
E pe la rneţjul nopţii: Farmacia era închisă şi eî a- 
mèndoï eraü în odaea farmaciei lângă Material-ea
rner, adecă în odaea unde dormîa Leopold. Albert
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remăsese ca să dôrmà si el aci la Leopold. Acuma 
însă până să se culce şedâu la o masă în mijlocul o- 
dâiî şi luaü câte un pahar de vin cu ceva uscături.

Trecuse mai bine de un cés de când începuseră eî 
cu vinul şi paharele îucepênd a se îndesi şi eî amân
doi încep a vorbi mai de la inimă şi mai pë sléü, ca 
să nu mai repet vorba latinului in vino veritas.

— Ian ascultă, Leopold.
— Zi.
— Nu <Ji, ascultă.
— Bine, ascult.
— Nu. ascultă şi să ’mî spui drept.
— După cum vrei.
— Bine. Ian spune-mî tu cum simţi acuma, o u-

rescî pe Feîga, o despreţuescî, o respingi, orî încă tot 
ţi-a mai remas în suflet vr’un pic de iubire.

— l'e, dragă Albert...
— Eî, nai Ţi s’aa umplut ochii de lacrimi !! 0 iu

besc!.
— 0 iubesc da, ce să fac dacă o iubesc!
— Şi ce gând aï?
— Ce gând vrei să am?
— Sciï ce ? Eü mî-am pus in cap să vê împac.
— Aşi Cum să te ’mpacî!?
Socoţî că mie mi se pare lucru greu împăcarea cu 

dînsa? Nu e vorba de dînsa, e vorba de lume. Ce 
faci cu lumea ?

Ce o să ţlică lumea.
— Şi ţie ce’ţî pasă de lume ? Ce, aï ceva de la lume? 

Iţî dă lumea ceva şi te temî că pe urmă no să’ţî niaî 
dee? Orï pôte ţi-î grijă de părinţi şi maî ales de mă- 
tuşă-ta, Madam Leizorovicî.

— Nu, nu de mătuşa. Ţi-am spus că mătuşa toc-
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mai a început s’o iubésca pe Feïga şi a făgăduit să 
ne dea ceva bani până ce voiü isprăvi studiile.

— Apoi dar ce mai aştepţi ?
— Ce s'aştept, uite planul meu.
Eu ara hotârît ca de sărbătorile de tomnă să mè 

duc la Iaşi, şi în çliua ceea,'soil când toţi trebue să 
se erte şi să se împace cu toţi, să mê duc şi eü să 
me ’mpac cu mătuşi-mea şi cu părinţii.

— Forte bine.
— Da, dar dacă m'o întreba de ceea-ce a făcut 

Feïga?
— Spune că nu 'ï adevèrat. Ascultă, dragă Leopold 

Să nu creçlï că eü aprob o purtare ca aceea a vară- 
mea Feïga. Nu, feréscà D-çIeü; dar eü ţin aşa de mult 
la némul nostru, la evrei că mai bine me las să su- 
féi şi să înghit eü neajunsuri de cât să daü în vilég 
cusururî de ale lor. De aceea (Jic, spune că nu-î ade- 
vërat. Sînt scorniturii A fost o cêrtâ, nu sciü ce... 
saü... ba chiar aşa, a fost o cêrtâ care a eşit din pri
cina procesului prin care ţi-a anulat căsătoria, şi din 
certa aceea s’a întimplat de v'a[î despărţit unul de 
altul.

— Dar doctorul Wolf, creçlï că n’a vorbit, n'a spus 
chîar el?

— Ei şi ? î A spus mincîunî.
— Dar am vorbit chîar eü.
— Eï ! 1 Aï spus şi tu minciuni.
— Eü?
— Da, forte bine : mî-a fost necaz, şi de necaz am 

spus şi eü tot ce mî-a venit în minte mai rêü.
— De-
— Ori te mustră pôle consciinţa ? Nu te lasă inima ?* 

Aï vèçlut cu ochiî şi nu poţi erta?...
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— Nu sciü cum să çlic.
— Dacă nu sciï cum să çlicï atunce nu poţi să <slicï 

că o ïubescï ; poţi mat curênd să <}icî, că o despretuescï. 
Atunce însă ar trebui să te despretuescï şi pe tine.

— Pentru ce?
— Pentru că. 

că eşti sfînt ?
— Nu, dar.
— Dar ce? Că ea e femee? Ia fugi de-acolea. No

roiul e noroîu. murdăresce pe tot.î ; dacă tu eşti băr
bat nu poţi să pretinzi că noroiul că<jut pe tine e aur 
şi cel cărlut pe o femee e noroiü.

— Nu sciü, dragă Albert, nu sciü ce să çlic. Mat 
tea un pahar de vin.

— Dar ore câte césurï să fie?...

ce, adică tu faţă de dênsa te socoti

XXXV

— Dar ce, me rog, asta’! cinste ? Dacă face soră-ta 
aşa atunce la ce me pot aştepta şi eü de la tine? Dacă 
a găsit ea un Dr. de ce n’aî găsi şi tu uuul ? Şi de 
unde sciü eü dacă nu cum-va aï şi găsit !1 Ce, par că 
dracu face bisericî ?

Aşa vorbesce Simon certându-se cu Ida, din pricina 
celor întâmplate cu Feîghela.

Simon e în casă la dînsul şi în casă mai sînt şi mu
safiri între cari şi Dr. Hirsch cu nevasta şi Madam 
Olivenbaum şi Madam Merghenstern.

Şi câţi sînt în casă toţi tac şi pare că’I daü drep 
ta te lui Simon, care din ce în ce se aprinde maîmult 
şi vorbesce mal tare şi trântesce cu pumnul în masă.

Şi Simon bate mereü cu pumnul în masă şi răc-
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nesce până când de odată Matilda, nevasta lu! Dr. 
Hirsch, incepe :

Ian ascultă, d-le Simon, de ce vorbescï d-ta eu 
atâta siguranţă? Eşti D-ta sigur de ceea ce spui? Aï 
doveçlî ? Aï vertu t D ta ?

— Ba, eu n’am vêçlut, dar vorbesce lumea diceSimion.
— Vorbesce lumea ? Şi numaï după cele ce vor

besce lumea D-ta te aprinjï aşa şi baţî cu pumniï în 
masă ? Lumea forte bine pôte să vorbèseâ şi de D-ta, 
pôte să spună că ai făcut cine scie ce, pôte să spună 
că aï făcut morte de om.

— Apoi de ce nu spune şi de mine ?
— Dar de unde sciî că nu spune ?
— Apoi dacă-ar spune aşa ceva ar veni poliţia şi 

m’ar închide.
— Ba, pôte să spună forte bine, dar poliţia are 

atâta minte să nu se îea după gura lumiî şi să se 
lege de omenî.

Ascultă, D-le Simon, eu cred că tot ce se aude des
pre Feighéla sînt tote minciuni, tôte^ îôte. Si aş pute 
să me prind cu D-ta pe ori şi ce pentru Feighéla.

Eu cred că este tocmai aşa cum scrie ea, cred că 
certat cu Leopold ; s’o fi supărat pôte din pricină că 
betrânul !e-a anulat căsătoria saü pôte chiar Leopold 
să se fi resgândit s’o lase, dar ceea ce spui D-ta nu 
cred, nu cred orï-ce mî-aî spune-

De aceea eü chiar arn să’I scriu Feïghéleï, şi am 
s’o rog, sà’mï scrie şi mie ce i s’a întâmplat şi dacă 
vine în Iaşi să vină la mine ca la o soră bună, cala 
sora eî. Mie n’o să’mî fie ruşine cu ea, pentru că o 
sciü şi o cred fată cumint..

— Biüe, çlice Simon ; dacă çlicï D-ta aşa, las să fie 
aşa ; mie îmi pare mai bine să fie-aşa.
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XXXVI

— Auçlï, Matilda?! De unde şi până unde să'mî 
scrie şi să’l vină milă ?....

Feïghéla, în odaea unde stătea da obiceiü, în can
celaria de la scară, stă lângă feréstrà şi tine ’n mână 
o scrisôre pe care a citit’o, dar la care se mai uită 
din cânri în când.

Matilda, îşî çiice Feïghélâ*în gând, Matilda me pof- 
tesce la dînsa, îmi făgăduesce să me împace cu Leopold.

Adecă ce-or fi dacă aş încerca ? Dar cum se 'ncerc? 
Ea me 'ntrébâ dacă vrêu. Dar pe Leopold l'a între
bat ? Si apoi, ôre scie dinsa pentru ce nu mai sînt 
cu Leopold? Ea o fi creçlênd ceea ce am scris eü Idei 
dar când o vorbi cu Leopold, el n’o să’î spună ce-a 
fost în adevër? Eh! Ce cap prost am avut!! A tre
buit să me potrivesc nebunului de Dr. Wolf!... Ma
tilda e fată bună, cam înfumurată ca şi mâ-sa, cam 
prostuţă, dar bună. Eî î-I milă de mine ca de dênsa. 
Ea e cuminte, nevinovată, şi crede că sînt ca dinsa. 
Şi eu ce sà’ï rëspund? Ori cum i*aş scrie, dacă vom 
să ascund adeverul, ori cum aş înconjura, tot minciuni 
trebue să scriu. Şi cu tôte acestea trebue să’î scriu. 
Dar dacă nu i-aş rèspunde? Pot să nu’j respund, me 
fac că n’am primit scrisôrea eî : scrisôrea eî s’a per- 
dut la portă şi eu nu sciü nimica de ea ; dar ,ea de 
unde o să scie că eü n’am primit scrisôrea? Mai bine 
fac alt-fel, scriü Idei, şi în scrisôrea Idei vorbesc şi 
de Matilda, întreb ce mai face Matilda, că nu mai sciü 
nimica de dînsa. Asta e calea cea mai bună. Cine scie 
pote că tot o să am nevoe să me mai duc pe. la Iaşi ori
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cine scie cum ma! vine vremea, mai ales că Matilda 
imî dice în scrisôre că orî de ce voiü avé nevoe să 
nu me feresc a me adresa la dînsa: pe cât vëd, ea îmï 
dă a înţelege că la nevoe ar vré să me înlesnescă şi 
cu banï. Si bunătatea asta a Matildei face parte tot 
din înfumurarea şi din mândria eî : vino la mine, 
dragă, să te ajut 1 Vino că eu te ajut, căci eü pot să 
te ajut, eu sînt bogată nu sînt ca tine săracă! Vino 
la mine de cerşesce, vino de te înjosesce înaintea mea ! 
Vino căci cerşitul teu îm! place mai mult de cât mi- 
logéla cerşetorilor streini pe care nu'! cunosc. Pe cer
şetorii de rând îl ajut de milă Iar pe tine te ajut pen
tru că umilinţa ta îmi gâdilă mândria, îmi gâdilă inima, 
umilinta ta me înnalţă !..

Ah 1 Matildo HI mulţumesc de mila şi buna-voinţa 
pe care ml-o arăt! ! Vêd eü ce e mila ta! Te vêd chiar 
pe tine privindu-me cu bunătatea vostră despreţuitore 
şi cu mila vostră obraznică ! Nu’ml trebue mila ta şi 
în loc de mulţumiri* dacă al fi înaintea mea, te-aş pal
mii i ! Te-aş pălmui da ! Ah, ce plăcere niî-aş face să’ţ.I 
trântesc vr'o câte-va palme peste obraz ! să'ţî daü în
desat să simt cum se sprijină palma de obrazul tèü, 
să’ţî vêd obrajii înroşiţi de palmele mele; sa t-î vêd 
fata umflată sk nu mal poţi deschide ochii, să privesc! 
la mine cu dispreţ! Mult m’a otrăvit privirea vostră !..

i e câte ori nu mî-a venit să vê rup cu dinii! să 
vè calc în picîore ca pe nisce cârpe, dar am tăcut, am 
suferit, am fost cuminte!! Şi cine scie, cu tôle acestea 
dacă n’o fi nevoe să mal rabd încă şi să mal fiu cu
minte. Mare păcate e calicia pe lumea asta. De mân
care găsesc!, un adăpost găsesc! car de calicie nu po[! 
scăpa- Şi cum te înjosesce calicia, şi cum se tine de
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tine 1 ! Când eram la şcolă, spunèu fetele o poveste de 
un om care şi-a dat diavolului sufletul ca să ’I dea 
bogăţii: de ce nu vine acuma un diavol să-i dau şi 
eu sufletul numai să me scape de calicie?! Si dacă ar 
fi vorba de împăcat cu Leopold, nimene altul nu pote 
de cât tot eu. Alta e să vorbesc cu dînsul. Dar când 
şi unde? Uîle acuma ar fi bine de sărbătorile de tomna, 
nu prea ţine el la sărbători dar, de, cel puţin de ser- 
bătorî găsesc eü prilej. Las că şi cu Leopold tot am 
de întins la calicie! Fire-ar afurisită de calicie!!

Cu Leopold însă eram şi eü în rând cu lumea, nu 
eram cusătorăsă ca acuma, să fiü la ordinele uneî 
strâmbe cum e Clădureanca, şi pe mâna unui Glădu- 
reanu-

Nu sciü ce e de făcut... 0 să 'ncerc.

XXXVII

— Mă nïeram eü di şi s’o stricat vremea aşa şi 
plouă!

— Di şi, jupînăsă Sultană?
— Apuî, di şi! Din prişina jidanilor că amu-s săr

bătorile jidănescl sărbătorile şeii di tomnă.
— Si ori di şi plouă numai di cât la sărbătorile lor?
— Hei, ploua pintru că dacă n’a ploua atunşia îi 

umple rapânu.
— Au(jiî D ta ?
— Da, că de aşeea sê string ii şi sî rogă aşa tari 

şi aşa mult ca si ploi. Nu i-aţi véçlut astaçlï ri işti di 
la crâşmă cu căruţile? Toţi s’o încărcat şi s’o dus la 
târg.
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Mama Sultana cămărăşita cucôneï Profirei sta în 
bucătărie de dişghîocă'nisce bob tînër din pastărî şi 
'vorbesce cu celelalte slugi.

— Da, ore la sèrbàtorile astea ’î lea dracu ?
— Da, la astea, da, că de aşeea la: sfârşitul serbăto- 

rilor, şi! cari scapă di nu’I Ie dracu, jôcà şi cântă şi 
fac chef şi sê ’mbată.

— Si ore când îl îe dracu şi dişi el ?
— Şini? j
— De, jidanu pi cari’l îe dracu.
— Si sa çlicà ! Apoi, uiţi, când eram eü copchilâ5 

nu mai diparti chiar tatii i s’o ’ntimplat. Tata vine 
di la pădure cu carul di lemni şi întârdiesi pe drum, 
noptea. Si cum mergi el aşă numai deodată audi aşa 
pi sus pin văzduh un ăcăit aşa nu sciü cum amorţit 
parcă ar fi ţipat o rată: aaaaacl aaaaaac ! lung şi rar, 
sê vidé că nu mal pôti. Când audi tata aşă, numa sê 
uită în sus, şi când sê uita el; şi sê veçlï ? 1. Dracu âuşe 

jidan. Chel draşi dişi tata şi deodată îşi faşi cruşî. 
Da câ d îşi faşi el cruşi deodată şi dracu sê faşi ni- 
veçlut şi jidanul cade buf jos şi faşi: îl

— Si şî-o făcut cu jidanu.
— Si sê facă 1 Lo pus în car şi la adus acasâ.
— Nu era mort?
— Nu, era numai Iernat de frică şi de dureri.
—: Di dureri?
— Da, câ dracu bagasê în el ghîarîle.
Si-că era numa borti pi subsiorî şi pe la dişerturî.
— Şi şî-o făcut el? i i
— Pul şi să facă ? 0 stat pănă şî-o vinit în şiri şi 

pi urmâ s^o-s acasă di unde era el. Dişi că era di la 
un sat di pe-aişî, nu sciü di pi unii. Iar tati i-o dat 
un galbên, şi s’o rugat tati sê nu mai spui la nimini.
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— Şi n’o spus ?
— Eï. di şi să mai spun? Dar după aşeea s’o mar

întâlnit tata cu dinss, şi di. căte-orî îl întâlné de-atătea 
orï il cinsté pï tata şi 'ï millième. 1'ar nu multă vreme 
l'o mai întâlnit; sciü că într'on rând dişe tata: nu-1 
mai întâlnesc pi negustorïu neü së vedi că acu l'o luat 
dracu chiar dî-a ghinile, n’o avut sini să-l maî 
scape. • i- t

— Si ori cum îî îe dracu ?
— De, dişi că eşti-o di când se duc iî la havra lor, 

sar*a, numa ’n păpuşi şi -cu luminări. Şi fii-carî aduşi 
şi eâti-o găină négrà, adecă bărbaţii câte-un cucoş negru 
şi fimeile câte o găină negră. Şi după şi sê string tăţî 
acolo în şcola lor, în havră, s’apucâ di cântat şi di 
rugat şi cântă şi plâng şi sê rogă şi fac on hirit di 
nu sê maî audi nişî în şei iu nişî in pămînt.

— Şi ôre di şi fac aşa hirit ?
— Dé, sê rogă luî Dumnezeu ca să nu’îîeî dracu. 

Şi cum sê rogă îî aşa; deodată vini un vînt şi li stingi 
luminările atunci î! încep să învîrtèscà găinili pe de
asupra capului şi să sê apirT.

— Di cini sê apârî ?
— Di dracu. Si învèrtesc, învêrtesc până când Badea 

Ion aprinde luminările.
— Şini-î badea Ion?
— Badea Ion, î-on om tocmit aftume să aprindă 

luminările că lor nu li se cădi.
— Şi-l chérnà Ion. -
— Da, dacă nu-1 chemă Ion, atunşe nu-1 tocmesc.
— Eî şi după şi aprindi luminările ?
— După şi aprindi luminările, iî iar să rogă şi plâng 

şi \ipî şi dracu iar stingi luminările^ Luminările sê 
sting di tril ori şi dracu dacă ari'di diiat pi- v'oii jidan*
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il ïe atunşi când îï întuneric. Si dacă o scăpat toţi 
pan la a treia oră atunşi sînl scăpaţi pentru anu ista. 
Iar dacă îe pe v’o unu atunşi îî remân păpuşii. De 
aşeea când badea Ion aprinde luminărili atunşi tăţî 
sê uïtà pi gios sà vadà dacă n'o remas pi unde-ya 
păpuşi far di stăpân.

— S’apul :ori di şi li remân păpuşi! ?
— Dé, şi c’aşă vré Dumneçleü să rămăe păpuşii ca 

sâ vazâ jidanii că pi unu Io lăsat dracu ca sâ sâtémà 
sâ nu mal înşeli pi omeni,aşă tari.

— Aşa-I că dacâ nu s’ar temi ii că l-a lua dracu 
atunşîa ni ar înşela şi mal tari.

— Si ghini nî-ar părea când Tar lua şi pi ist di la 
noi de la crâşmă, Da ori Madama asta a cucôniï sê 
duşi la serbătorî?
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— Me rog, madame Fani, dar eü am uitat să te 
întreb dacă sciï a broda.

— Sciü, cum nu, cucoaă Profiră, sciü.
— Aşa? Atunce să'tî arăt eu ceva. Me duc să'lî

aduc. Viü acuş. f
Trecuse mal vre-o jumetate de lună de când venise 

Feïga la Tânjelescl.
In cancelaria cea de la scară, acolo dormla, acolo 

stătea totă çliua şi cosea, acolo mânca.
Mal avea de ajutor pe-o fetiţă a maşinistului de la 

velniţă, o fetiţă de vr’o cincï-spre-çlece ani, care învè- 
ţase a.cose la o; cmarşan di, modă> din Iaşi.

Aci în odae la Feïga fusese acuma Madame Glădu- 
reanu-‘ Eşise; un moment şi acuma se: întôrce : .

— Uite, Madam Fani,,efr.aş vré să’ml brodezi de- 
semnul ista, ce.çficï ?

'.yi.'ji
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— Frumos şi uşor, adecă simplu şi frumos.
— Ce çlicï, vrei să coşi 1
— Cum nu, dar asta merge încet, asta o să îea-

vreme multă! u>
— Nu face nimică, saü pôte D ta eşti grăbită, vrev

;.1K] Ai

— Aş, de unde! Unde să me duc eü?!.. Bărbatu- 
meü, odată ce-au ajuns părinţii lui să'l facă să me 
lase şi să anuleze căsătoria, negreşit că acuma se în- 
soră cu alta şi nu vré să mai scie de mine. Mama 
nici nu mai este In Iaşi...

— Vré să çlica poţi să stai ?
— Cum nu.
— Uite, atunce, aş vié să’mî brodezi cămeşile astea.. 

Uite modelul ista la platca asta, m pentru platca asta- 
lantă modelul istalant. Si începe chiar de asta-çlï.

— Dar cu lucrurile astelante ?
La astea cosă Teresa şi D-ta numai îï areţî din când 

în când. După ce vedem cămeşile gata, apoi începem, 
mai cu temeiu la astealante.

— Am înţeles.
— Aşa.

să te duci?

XXXIX

— Cine e acolo ? Cine bate ?
— Stei of!
— Să me scol ? La ce să me scol ? !
Slihës.
— Slihës? Ce e asta slihës? Dînie? Al denie,pri- 

vighere la sinagogă.
Aşa se’ntrébâ Leopold Herman deşteptat nôptea din- 

somn. Slihës ? se ’ntrebă el în gând şi sculându-se 
din pat, din odaea de unde dormîa. trece în farmacie,
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unde eraü ferestre mai mari, să se uite pe ferestră în 
stradă. Se vêd trecând nisce omeni. Sînt ovrei. Merg 
grăbiţi. Sînt cu căciuli de Sâmbetă. S’aude bàtênd 
undeva la o uşă. Bate cum bătea şi aice. Spune ceva 
din gură. A ! Pice stet of. Tocmai, a çlis şi slihës. 
E tot acel care a bătut şi la mine. Trebue să fie cîau- 
şul de 'a Sinagogă care bate 'n uşă să ne ducem la 
sinagogă. Sa ved câte césurï. Trei şi jumătate. Da, e 
Cîauşul, că rugăciunile se încep acuma dimineţa, când 
mal sînt încă doue césurï până la çliuà. Astea sînt 
cele opt çlile înainte de Roş-haşuna, adică înainte de 
anul nou saü capul anului. Rugăcîunele ţin acuma 
până la piuă. Ce! care î-am vejut pe stradă cu că
ciuli de Sàmbètà sînt evrei care se duc la Sinagogă. 
Parcă vêd pe bietul Moş Iancu, când eram mic cum 
se scula dis de dimineţă şi pleca la şcolă cu lumâna
rea în mână. De mult n’am mai fost şi eu la sinagogă- 
Ar trebui să cercetez mâne când vine çliua lui lom 
Kipur cu septemâna ertăriî păcatelor să me duc la 
laşi, pôte me împac cu Mătuşa şi cu părinţii. Ce co
pilărie, ce prostie : dacă nu’ml dai consimţimântul me 
însor fără consimţimânt. Ei, m’am însurat I Nu e vorbă 
că nu puteam să’mî închipui că Feighela... Dar în- 
sfârşit am păţit’o ?

XL

— Cum te maî simţi?
- Bine, adecă binişor, numai dacă-aş puté să adorm 

puţin parcă aşa mï-ar face de bine 1
E cătră sară, în ajunul ajunului lui lom Kipur. 
Madam Leizaroricï e tot în pat bolnavă.
Madam Leizarovicï e tot în pat şi ceî-I alţi — nému-
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rile, şi mai ales fel de fel de némuri de pe bërhatu- 
sëü — Leïzarovicï, staü împrejurul eï şi-o păzesc.

O i ăzesc pentru că doctorii aü fost spus că puţină 
nădejde mai este ca să mai potă scăpa uadarn Leiza- 
rovicî. O păzesc ei de mult dar acum o păzesc din ce 
în ce mai de-aprôpe şi din ce în ce mai mulţi. Unde 
te dticî trebue să găsescî măcar doue, adecă doue din 
aceste rude. Dacă bagi de samă îî auçlî chiar. Mal 
intâiü aci în odae cu dînsa sînt vr’o cinci ; în odaea 
de-alăturea —în salon s’aude vorbă, trebue să fie nia
ca r vr’o doi ; prin sală s’aude sgomot de paşi şi vorbă, 
se primblă şi pe-acolo cel puţin doi. In odaea de sus 
s'aude şi acolo vorbă şi paşi, trebue să fie şi acolo 
vr’o doi, dar doi care se céria, pentru că după cum 
vorbesc de tar- samănă a se certa. Şi acuma încă e 
bine că s’a întîmplat să se (ierte numai în odaea de 
sus, dar altă dată se ’ntîmplă că e certă în ote păr
ţile: şi in salon, şi în odaea dé sus, şi în sală şi in 
odae chiar la Madam Leïzarovicï.

De ce s'o fi certând ?
Mai întàiü şi ’ntâiü trebue să se scie că sânt aprôpe 

vr'o patru septemânî d • când Madam Leïzarovicï nu 
s’a mal sculat din pat şi de când doctorii lot spun 
că... dă, puţină nădejde. El bine, de acum patru sep- 
temânî omenii eştia sînt aice şi staù într’una lângă 
Madam Leizarovicî, nelipsiţi. Şi stând atâta au perdut 
şi eî răbdarea, că pôte aü şi eï casele lor, treburile 
lor ; aü venit acolea pentru o ’çli, doué trei, patru şi 
când colo se pomenesc că staü patru septemânî. Se 
înţelege că aice vinovaţi ceï Intâiü sînt doctorii că el 
prea s'aü grăbit şi aü speriét lumea că: more, more; 
s’aü prea grăbit pentru că éca acum patru septemânî 
şi Madam Leizarovicî e tot câ atunce şi vorbesce, şi

TH. D. SPERANHA
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are cunoştinţa şi încă spune că’î e binişor. In sfârşii 
cum <Jic doctorii sînt de vină că aü perdut bieţii omeni 
răbdarea.

O altă pricină care ’î face de se cértà e că bieţii 
omeni nu sciü cu siguranţă nici măcar dacă Madam 
Leizarovicï a făcut ori nu testament.

Yra să clică vremea trece mereu, testament nu sciî 
dacă este saü ba, nêmurï tot se arată pe di ce merge, 
cum vrei să nu se certe omenii.

Si Madam Leizarovicï çlice c’ar avea nevoe de li- 
nisceî !... Dar cei’lalţî n’ar avea şi eï nevoe de linişte?

— Dac’aş puté adormi măcar vr'o jumătate de cés 1 
simt că ’mî-ar face aşa de bine ! Nu mai pot de somn, 
çlice Madam Leizarovicï.

— De, hine-ar fi dac’aï putea să dormï, răspunde 
nu sciü cine din ceï din casă.

— Da, somnul e bun ; ce maï este maî bun de cât 
somnul, dice un a'tul şi vorba se urmăză maî departe 
şi aici în odae şi în cele balte părţi. De când sunt ca
sele astea pote n’a fost în ele maî multă vorbă de cât 
acuma. Acuma clocotesc de vorbă, care de care se 
grăbesc parcă să vorbăscă maî- mult, toţi se grăbesc 
parcă le-ar fi plătit cine-va sâ se îea la ’ntrecute.

In mijlocul acestei vorbe care forfotesce de vr’o 
patru >èptâmênï, uşa se deschide: Albert Stul şi cu 
Leopold Herman intră.

— Sărut mâna Madam Leizarovicï.
— Sărut mâna mătuşă, çlice Leopold.
— A! Leopold, dice Madam Leizarovicï' întindèn- 

du'ï amânduoè raânele.
Leopold se apropie, éa îl cuprinde pe după cap şi 

îl sărută' lung şi ïar il mai sărută şi apoi începe un 
plâns care se pare că o istovesce. Plânge şi cu mânile 
şi-l aduce cât se pote maï aprôpe de ea.

261



262 TH. D. SPERANT1A

— Bine, c’aï venit, dragă Leopold, çlice ea cu li
nişte, după ce 'î-a trecut plânsul; de-acuma să stai 
acolo lângă mătuşă-ta, mătuşă-ta te iubeşte. Tu eşti 
îot dragul mătuşei. Poţ.! să fii tu cât de mare, la mă
tuşă-ta eşti tot mititelul şi cum nu me supăram pe 
tine când erai mic de tot, aşa nu me supăr nici acuma. 
Rogă-te lui Dumnezeu să me fac sănătosă şi n’aî grijă. 
Au()i ? Rogă te lui Dumneçleü să tràéscà mătuşă-ta; 
că omul numai cât trăesce face el ce vrea, iar încolo 
fac ce vor alliî. Dar pe Feïghéla de ce n’aî adus’o ? 
Scii că eü o iubesc ca şi pe tine?

— Apoi seif, Madam Leizarovicï, çlice Albert, scii 
că el şi acuma sta la gânduri să vie ori ba . a tre
buit să’l ïéü pe sus.

Albert aci s’a amestecat în vorbă tocmai la vreme, 
ca să scotă din încurcătură pe Leopold care nu scia 
ce să respundă despre Feîghelă şi Albert urméza vorba 
mai departe, lăsând deocamdată pe Madam Leizaro
vicï cu ideea că Feïghéla este tot cu Leopold şi că va 
veni şi ea pe-acolea.

Leopold la rêndul lui e forte mulţumit câ a venit. 
Până una alta, de o-dată mătuşă-şa Ta ertat, apoi vor
bele mătuşei sunt forte înţelese • ^mătuşă-ta te iu- 
besce, rogă-te lui Dumnezeu să ine fac senătosă şi 
riai grijă, rogă-te lui Dumnezeu să trăiască mătu- 
şă-ta. Vra să zică tôtà grija lui de-acuma trebue să 
fie ca s’o vadă sănătosă pe Madam Leizarovicï, că o- 
jnul numai cât trăesce face ce vrea el, iar încolo lac 
alţii ce vor. Aşa a <jis ea şi dacă a çlis trebue să fie 
vr'o pricină care a fâcut’o să çlicà.

Un lucru se maî gândesce acuma Leopold: cum o 
să se vadă el cu tatà-sêù. Vine el pe-aicî? Dacă vine 
poiă să vină şi acuma. Ce-o să facă el când l'o vedea?
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Parcà mai bine ar fi să se întîmple. să vină el aici- 
Să te duci acolo acasă la el iţi vine greü ; cine scie 
ce ’ţî (jice, pôte nici nu te primesce; nu-î vorbă că 
dacă o vrea să çiicà pôte să-'ţî tfică şi çliae.

— Domne, tare-ï rëü când e omul bolnav, çlice Ma
dam Leizarovicî. Iaca nici măcar de Roş-haşuna n’am 
putut să me duc la sinagogă. La aşa sărbătore cine 
mai şade acasă afară de fete? Când eram senătosă 
într’amèndouë çlilele de Roş-haşuna me duceam la si
nagogă de diminét.â de la ş6pte césurï şi stăteam până 
la unu după doue-spre-zece. Şi cu ce inimă veselă ve- 
nîam acasă de la sinagogă şi stăteam la masă. mai 
ales când era însă de trăia şi D-luî, bietul bărbatu- 
meü. Şi în (jiua înteia de Roş-hasuna} pe la trei cé
surï când se duc bărbaţii la Taslah, adică la prim
blare la apă curgëtôre, ca să lepede păcatele, să se 
scuture de ele, më duceam şi eü cu mai multe dame 
şi ne scuturam şi noi ca bărbaţii la apă curgëtôre şi> 
ne scuturam buzunările.

— Apoi eu, çiice Albert, n’am nevoe să më mai duc 
la Taşîah la apă curgëtôre pentru că buzunările mele 
sunt tot-d’a-una scuturate.

— Verjï D-ta, D-le Albert, eşti lot glumeţ, şi bine
faci.

— Ba nu-s glumeţ, sînt sincer.
— Şi n'aî fost Îs Taşlah ?
— A ! Se pote să nu më duc? Am fost tot-da*una 

la sinagogă şi la tôte cetăniile. Ba chiar şi la Taşlah- 
am scuturat buzunările numaî n’aveam ce scutura. 
Dar mie îmi plac grozav lucrurile astea : îmi place 
Taşlah, îmi place la Roş haşuna, la citanie când se 
cânta din corn. Imî place în çliua de Iom-Kipur la 
sfârşit când se isprăvesce slujba la sinagogă şi cântă
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din corn şi strigă * Lesunu-habn Iersilaim, adică- A- 
nul viitor la Ierusalim, să scăpăm de jug, să fim li
beri, în ţara nostră; şi mai ales îmi. place .la urmă 
când se bea vin la sinagogă şi să jocă cu tablele legii 
şi vin copiii cu steguleţe şi; cu mere, ba îmi place şi 
Di Capura .saîi jertfa care se face. în astă sară cu 
găinile.

—- Aşa-î, me rog, çlise Madam Leizarpvicî, că mâne 
e -ajunul-lui uIom-Kipur, dar nu sciü noi, avem găini 
pe de sară ?

— Sînt, sînt cum nu, reşpund vr’o câţî-va de cei 
din casă-.i ^ • .

ţ)ic'- câţî-va de cei din casă, dar iată cum trebue 
să se înţelegă-vorbele astea • >

Madam Leizarovicï de obiceiü e singură căci copii 
n’are şi stă singură; dar de când e bolnavă aü înce
put s’o viziteze rudele, mai ales r,ude după bărbat. Si 
rudele care sunt chiar din Iaşi vin. unele în fie-care 
$1, altele la doue trei pile, iar rudele care sunt de pe 
aiurea, de pe la Galaţi, de pe la Dorohoiü ,şi mai nu 
sciu de pe unde, nu pot să se tot ducă şi iar să vină, 
de-aceea staü mai mult; şi multe staü chiar în casă la 
Madam Leizarovicï, aşa este o nepotă care are cu 
densa şi duoî copii.

Din câţi sînt acuma în odae cu Madam Seizorovicî 
Leopold e acel care vorbesce mair puţin. Si nu vor
besce mai puţiri. Şi nu vorbesce Leopold pentru că e 
dus pe gânduri. Pe de-o. parte se gândesce cum va fi 
întâlnirea cu tatăl sêü, iar pe de altă parte se . uită şi 
la mătuşa sa care e mai mult mortă de cât vie şi care 
dacă mai vorbèsce încă;vtotă vorba; asta samëna ca 
cea din urmă pâlpâire luminosă cu care se stinge can
dela vieţ-iî. Cine scie, gândesce Leopold, dacă e aşa de

TH. D. SPERA NT IA
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slăbită şi tot mai trăesce, sé pôte forte bine să se şi 
îndrepte, să se facă sanătosă 1 E reü insă că atâta lume 
stă aice pe capul eî.

— Dar tu,’-Leopold, rămâi aice la mine ?
— Remân mătuşă.
Remâî dragă, mai veçlï şi de doctoriile care mi

se daü.
— Da, da, mătuşă, respunde Leopold, am să'ţî fac 

eu singur doctoriile de-acuma, am să me interesez eü 
de tote.

Când cjicea Leopold de tote înţelegea că o s'o scape 
şi de aţâţa musafiri.

Nu sfârşesce însă Leopold vorba când uşa se des
chide şi iată trei dame, una bătrână şi doué ceva mai 
tinere. Tustrele se apropie de patul bolnavei şi cea 
mal bătrână se aplăcă chiar pe bolnavă şi începu să o~ 
sărute şi să plângă şi să se bocăscă- Celelalte dame 
plâng şi ele. Bolnava plânge şi ea.- Vro două dame 
care eraü în odae plâng şi ele: E un bocit grozav.

— Dar cine sînt astea, întrăbă Leopold pe Albert.
— Mă rog, cine sînt astea întrăbă Albert pe unul 

din odae. 
d- — Nisce rude.

— Dar de ce plâng aşa ?
—• Au venit să se erte.
— Pentru ce?
— Pentru sărbători, nu seif, cum e obiceïü? •
— Obiceiü, dar dacă mal vin mulţi, cu ertărî de 

astea o ucid pe bolnavă.
Nu mult după asta vine şi bătrânul Herman.
Leapold când vede pe tatul său, de-odată se 

de pe scaun şi apropiindu-se de el îl sărută, fără să 

clică nimic..

ri
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Tatăl sêü rèmâne şi el mişcat, nu çlice nimic ; îl să
rută şi apoi adaugă ;

— Ce mai faci ?
— Bine, răspunde Leopold; iar după ce răspunde-, 

bine, parcă i se închide gura, nu mai çlice nici un cu- 
vînt, nici nu găsesce ce să mai çlicà.

XLI
E in çliua de Iom-Kipur, adecă în çliua de postul cel 

mare când nu se mănâncă nimică de diminétà până sara
Madam Leizarovicï e reü. Lângă dînsa acuma e 

numai Leopold. Toţi ceilalţi sînt la sinagogă. Trebue 
să se ducă la sinagogă : lom Kipur e serbare mare, 
Sâmbăta Sâmbetelor, când D-çleü judecă pe ceî vii şi 
după faptele lor hotăresce de sorta fie-cărula pe tot 
timpul anului- Pentru çliua asta încă din ajun fie-care 
trimite la sinagogă câte o luminare care să ardă douè- 
decl şi patru de cèsurï. Pe jos prin sinagogă se aştern 
pae sau fân şi toţi umblă prin sinagogă numai în cio
rapi. De lom-Kipur e slujbă mare şi citanie multă

încă din ajun bărbaţii se duc la bae, apoi pe la 
patru cèsurï se duc pe-acasă de mănâncă şi apoi se 
duc la şcolă şi staü acolo pân târçliü, iar ,cel religioşi 
tare staü până a doua-çii sară.

Madam Leizarovicï e rèü puţin că alaltăerî a fost 
aşa nu sciü cum o çli că ea a fost mal veselă şi s’a 
cam întrecut cu şaga - ca cel ce cheltuesce mal mult 
tocmai când n’au de unde, a stat prea mult de vorbă, 
<Jiua nJa dormit ; ba s’a bucurat d’a venit Leopold, ba 
sa pupat şi s’a ertat şi a plâns cu mulţime de rude 
care au venit să se erte.şi când a căutat s’a trecut aşa 
In nelinişte totă ^iua; iar sara în loc să dormă, se 
apucă iar la vorbă *. uite tot sînt aice copiii Reginei,



FEIGHÉLA 267

haï sa-ï pue să facă jertfa, adecă să facă di capura cu 
găinile, că copiilor le place şi au să facă bucurie!.,. 
Au adus găini, pentru fetiţă o găină şi pentru bàèt 
un cocoş. Şi a luat mai întâiü băătul şi şi-a vînturat 
cocoşul de trei ori pe deasupra capului şi apoi a Siis 
să fie di capura adică orï-ce rêü ce era să cadă pe 
capul meü să cadă asupra ta ; eu să trăesc şi tu să 
mori, şi l’a aruncat sub masă, pe urmă fetiţa şi-a 
vînturat şi ea găina de trei ori pe de-asupra capului, 
a (Jis şi ea să fie di capura a aruncat’o sub masă. Şi 
găinile càrâïaü şi copii rldeaü, s’a făcut cu asta o bu
curie grozavă şi din bucuria asta a ajuns că Madam 
Leizarovicï a stat şi ea şi n’a dormit până la două
sprezece de nôpte, de şi-a vînturat şi ea găina şi a 
Zis să fie di capura. Pe urmă aii vînturat găini şi cei
lalţi care şed la madam Leizarovicï Apoî trimite găi
nile la Haham să le tae, ba aştăptă şi până să vie cu 
găinile tăete ! şi cât a trebuit s’aştepte, ca la Haham, 
în nôptea asta e curat bălcîu, că toţi trimit să le tae 
găini şi fie-care trebue să aştepte până să-î vină rândul.

Tote astea aü făcut plăcere bietei madam Leizarovicï, 
dar a obosito. Acum Leopol J stă şi-o păzesce cu doctoriile.

— Cum aş putea face eu, gândesce Leopold, să scap 
pe biata femeea asta bolnavă de sălbatecii ăştia care 
vin pe capul eî şi’î mănâncă viaţa? Pe cât văd după 
reţete pôte s'ar putea îndrepta, dar pentru asta are ne- 
voe de linişte. Iată acuş ese de la sinagogă şi o să 
vină iar să o felicite şi să ; bată capul. Se plâng unii 
că sînt singuri ori străini pe lume, dar bietei neno
rocitei ăştia la ce’î folosesc rudele ?! Nu sciu ce-aş face 
eu sa Ï îndepărtez de pe aice. Două çlile dacă s'ar o- 
dilmi cum se cade, cred că ar fi alt om.

SFÎRŞITUL PÂRTII A DOUA
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PAR EA IIP*

XLII

— vdï că void să me duc la Iaşi V rjice Madame- 
Clădureanu către cuconul Niculae.

— « mm ? întrébà Clădureanu, parcă n’ar fiauçlit bine,,
cu ochii scânteitor! de bucurie acestei veşti,.ca un copil 
care se vede aprope de-a pune mana pe jucăria pe care 
o urmăresce şi neîncredîndu-şe că ceea-ce vede e rea
litate. CJ

— Void să me duc la.Iaşi că nu mai pot, mii aşa 
de red şi pe aice nici doctor nu găsesc!, nici distracţie, 
nici nimică. Şi acolo am de aşezat în odă! pentru érnà, 
am de pregătit şi dacă nu me duc acuma pe urmă 
ce fac?

— Bine, dacă socoti çlice el bucuros şi în acelaş 
timp p*zihdu-se de a fi bănuit că'î par bin că ea 
plécâ şi’l la>ă singur.

— Apoi ce s j mai socot. Aici pentru casă ce trebu • 
de făcut l'ace Soit na, ea îî câmărăşit i v< che, de-atâti 
vreme ’î la noi şi iote le scié. Madamă asta, cusuto- 
riţa. Fani nu mai are nevoe de mine. I-am dat d.- lucru 
numai de Tar isprăvi ea până ce-oiu veni eu.

— f a până când vrei să star? M î întrébà el cu naivi
tatea unu! şcolar care vré să scie cât va ţinea vacanta.

— Apu! până pe la Crăciun, atunci t'rebue să aduc
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şi pe Nataliţa. Şi trebue să vêd şi pentru nunta eî câte 
mai trebue de pregătii. Şi tualete şi câte, că dacă nu fac 
de pe-acuma pe urmă vine greü, că dacă sîntem 
în Sept mbrie, iaca şi Crăciunul şi câşlegile şi nunta. 
Şi când să pregătescî cele ce-tî trebue? Să umbli în 
timpul serbătorilor cu croitori şi cu încercatul ? Şi 
apoi de serbătorî nu ne trebuesc tualete ? Cu ce să te 
ducî ? Cu ce să primescî ? Mai ales înaintea nunţii.

— Bine, du-te.
— Apoi eu aş vré ca poïmânï diminétà să plec.
— Bine.
— Dar aï să mai viî şi d-ta pe la Iaşi.
— Da, oiü veni.
— Vini 1 Bachiar să viî, să nu faci cum ţi-î obiceiul, 

că până ce te vëd la Iaşi 11 Parcă te-ar aduce acolo la 
cine scie ce rëü 1...

— Vin, vin, că uite acuma parcă mi-ar plàcé şi 
fâie să fiü la Iaşi.

— Vra să $ică, atunce poîmâne plec ?
— Plécà dacă vrei.

269

acuma

Madame Clădureanu a plecat la I aşi de vr’o săptă
mână.

Mama Sultana s'a întâlnit cu cuconă Zinca, nevasta 
grădinarului :

— Ci maî faci, cuconă Sultană?
— Pui, ci sâ fac, uiţi iar me necăjesc să aleg unt 

că* amu în tôti çlilili boeriî noştri vreu prăjituri, şi la 
prăjituri trebui şi unt prôspêt.

— Cari boerï, câ sciü câ cucôna'ï la Ieşi ?
— Puï, cocôna nostră da, da amu o renias cuconă

20Ko, 20 FoîjMU**.
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madama ceea care‘ o adus’o di la târg ca să cosa pin- 
tru nunta duducâi Nataliţiî.

— ţ)eu ? !..
— D’apu! !
— Yra să <;lieâ boerîu nostru nu ş’o lăsat obiceiul?
— E-he ! Ba încă’! mai lumeţ di cum era când era 

ma! tîner. Să-l ve<Jï, tôtâ <Jiua şede mai mult pi lângâ 
dînsa, şi mânâneă la masă cu dinsa, şi o luat’o în odăi 
la dînsu dî-o culcă în patu cucôniï.

— Peu l
— Pi crucea mei Şi i-se şede bat’o scârba ii, cate 

uiţi la dînsa şi sci! parcă'! cuconă. Şi s’o veçlï cum um
blă prin cerdac 1!.. Si oamini care vin, şi'o véd, îşi 
îeü ca cî uliii şi s'o vérji pe dînsa cum dă din cap şi 
li mulţămesce, ai jura că’! cuconă.

Lî-o 'nveţat tăti, daca umbla tot. pe la cucôni.
— Da, capul că grăescî şi franţuzesc! 1 Tâtâçliuacu 

boerîu numai franţuzesci grăesc.

— Hei, ci era ’nnainti şi ci’i amu 1 
Innainti boeriu era aşa di hursuz că ti teme! sâ’i 

<jic! sărut mâna şi-ainu numa ’ntr’on ris o duci. Ma
dama asta parcâ l’o mai întinerit !

Aşa vorbesce vizitiul lui coconul Nşcivlaî şi cu,un 
om din Sburliţî.

— Pui, că şi ea ’! tînără. I-arn vêdut şi eu astăcl! 
când treceţi cu trăsura pi: la ştandplă.. Boeriu o ţine 
cu mâna aşa pi la spate şi} ridé améndoï.

— Pui, cât îs în trăsura,.numa rid şi şuguesc.
— Iacă veçll-boerii nu mai caută la legii 
— El, d’apu’i câ jidani ’s mai bun! la D-cjeu di cât ome

ni! noştri! Undi ţin a noştri Dumineca măcar pi jumă
tăţi orpi-on sfert di cura ţin jidani! Sârnbeta lori..



FEIGHÉLA

— Aşa da, câ jidani 's curaji, că îî la tati-şele sê spală
— Puî, nu sciî vorba, că la jidan să mănânci şi la 

Arman să te culci ; că la Arman dacă mănânci la dînsu 
ti spurci, da la jidan ţlişi că să nu ti culc! câ iî pi la
Paşti cică umblâ după sângi di creştin.

*

— Domni, faCatrinâ, da tari’î mai frumoasa Madama 
asta a boerîuluî, ardi-o-ar focu s’o ardă!

— Aşa vorbesc nisce femei din sat.
— Puî, frumosâ fa Ileană, câ pi dînsa n’o ardi sôrili-
— Da când ar sci cucôna şi faşi boerîu, cu dînsa, 

di când o rein as singur aişîl
— D’apuî că cucôna trebui să şiî învăţată cu-aestea. 

ca ţiganu cu scânteea. Ş’apuî la boerî aşă-î. Chiar boeriü 
nostru câte fete n’o pus la mână şi şî-o tfis cucôna ?

— Aşă-î, fata lui Stroea, fata lui Neculaî Tudose pe 
care pe urmă a dat’o după primarile ista.

— Da iaca Ilîana o avut noroc bun, că açlï îî pri
măriţă.

— Apoi aşa a avut noroc şi Măriora dăscăliţei lui 
Dascălu Alisandru, că i-o dat boeru trei-çlecï di galbinî.

— Dômni ! Ţî-aducî aminti atunşîa ?
Dascălul Alixandru dacă o vêçlut că fata dăscăliţii 

o căpetat triî-<jecî de galbinî, haidi şi el cu fata lui 
la curţi, la boer. Si când colo sê capétâi şi èc’ongalbîn.

— Apoï, de, veçlï că Mariôra Dăscăliţii era fatâ di 
trébâ, îar Pâchiţa dascălului.»

— Da, me gândesc eü la boerîu, câ cică tari’î păcat 
pi ceea-lumi când umblâ cine-va cu parti jidovascâ.

—* Eî, horbâ sâ şiî! Di-asta nici nusêmai gândescî 
boeriu !. Chémâ-acolo pe popa, sâ spăvăduescî si dă 
aco!o ceva la biserică şi păci buna’
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— Da* tari mari păcat trebui să’î dee popa. Trebui 
să'î dee o mulţime di metănî ?

— Aş ! Da: la boerî nu dă metănî, la boerî li dă di 
cumpără ceva la biserică : niscî luminări, nişei 
dilemn pentru candili, von irmilicdoi la popa. Da boeriü 
pôte să dee popii şi-un galbîn şi doi şi cât vră că el 
are parali !

— Şi ghini ,’i di popa.
— Da şi di boeri îi ghini. /
— Ghini,' da $işi că ’n iad tot sînt mai mulţi boeri 

di cât omeni di-a noştri.
— Pui, veçli că sînt şi boerî sgârcitî cari nuvréüsà 

dee orï nu sê spăvâduesc.

un-

XLIII

Glădureanu şi cu Feïga staü de vorbă în cerdac, 
sara după masă:

— Da, sciî, Fani, că mâne îar îl avem la masă pe 
subprefectul.

— Aşa ? Eï, atunce eü nu maî vin Ia masă.
— De ce ?
— De ce, pentru că nu'mî place cum vorbesce. Eü 

mTs învăţată aşa. Eü....
— Al Dar ce’î asta? Plângi ?! Fani! Fanil Da, ce 

copilărie ? 1 Fani 1
— De ! Ce să fac, dacă nu me pot stăpâni 1
— El 1 stăpâni 1
— Puî, dacă văd lumea că vră să mă îee aşa!
— Eî, să te îee 1 A glumit şi el...
—1 Da de ce să glumăscă ? 1 Eü nu’s de-acele de 

care ’şî închipuesce....
— Da nu’şî închipuesce nimică, ce să'şî inchipuescă?'

• • •
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Şi mai la urmă nicï n’a çlis nimica. Ţi-a făcut un 
complement pentru ochii,'albaştri.

Ba mai bine nu mai ajungeam să viü pe-aice.
— Eî 1 Atunce vra să çiicâ sînt vinovat şi eu ?
— Ba eü sînt vinovată.
— E-e-e-e-e !.. Dar nu fii copilă! Fani ! Fani !.. Da 

ce vra să çlicà asta ? Fani 1 Fani !.. Bine, nu înţelegi 
că clacă aş fi vèçlut eü că se întinde şi dice el 
aşa cum socoti, atunce i-aş fi tăet apa de la moră pe 
dată ? !

— Nu cer, nicî n'am cerut’o asta, da mi-î ciudă că 
am ajuns çlilele astea.

— Ei ! Haï isprăvesce cu astea ! ! Aï aj uns filele 
astea!!. Vorbescî parcă aï fi o babă: am ajuns çlilele 
astea ! 1...

— Poî, cum ?
— Poî, cum ! !..
— De, dacă nu's bogată, orî dacă s’o 'ntâmplat să 

fiu nenorocită cu măritatul, cel puţin nu mè arèta 
nimene cu degetul că’s necinstită !..

— Eî, vra să çlicà atunce eü sînt vinovat?!..
— Nu çlic că D-ta.
— Nu dicî dăr çlic eü, pentru că sciü că eü sînt 

vinovat şi numaï eü!!.. E-e-e-e ! Frate! ïar aï înce
put ! 1.. Fani! Fani! Ascultă dragă! Vra să çlicà tot 
ce ţi-am spus eü, tote vorbele mele, le socoţî ca ni- 
mică?l Le socoţî ca mincîunî ori ca vorbe de om 
nebun, ori copilării?!..

— Nu le socot aşa.
— Apoî de ce plângî, atunce ?
— Pentru că’mî vine şi nu me pot stăpâni.
— Da vra să dică me creçlï că ce spun e bun spus 

şi sînt om care pot să'mî ţin vorba?
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Da-
— Si chiar mi-o ţin?
— Da.
— Si mî-o împlinesc ?
î Da
— Eî, îţi mai spun odată că te iubesc, sciî cum te 

Iubesc ?1 Cum. n'am iubit în vieţa mea şi cum nu 
mi-am închipuit că pôte cineva să ïubéscà. Şi îlî spun 
că te iubesc ca să te încredinţez că nici odată n’o să 
suferi nimica rëü din pricina mea şi că în totdeauna 
oiü căuta să te fac fericită şi voiü să te fac fericită 
pentru că te iubesc şi cea mal mică suferiniă a ta ar 
fi.pentru mine tortura cea mal mare. înţelegi?

— Da.
— Dar mi se pare că ţi-1 cam frig aice. ian şă die 

să'ţî aducă ceva să pui în spate; sădi aducă un şal. 
Este un şal mare a nevestei.

:— Nu, mersi, nu trebue.
— Ba trebue, nu vecii ce recore-î? Doar ii în Oc

tombrie 11
— Nu, nu vréü să umblu cu lucrurile cuconeî Pro

firei.
— Eî, lucrurile cuconeî Profirei 1 !.. Da cuconeî Pro

firei cine i le-ea făcut? Nu i le-am făcut tot eu?
— Măcar.

: — Eî, atunce halde 'n casă, lasă cădi cumpèr eu 
mâine un şal. Dar spune mai eşti superată?

— Nici n'am fost.
— Eî ! N'ai fost 1 Sărută-me să te cred 1.. Apoi nu 

aşa cu gura altuia, mai tare.
Iaca mai tare.

— Incă-odată... încă odată 1.. De ce nu sărut! aşa 
de îndesat cum muscî'?!
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— Pote a fost prea tare ?
— Să verjï umerile, vinete !.
— A-ï ! De ce nu mi-aï spus ? 1 Te dore?..
— Nu, nu face nimică. Şi nu te mai uita la flécurï, 

ce çlice subprefectul ori-ce çlice nu sciü cine. Dacă o 
<}ice cine-va ceva care, sciî, nu se potrivesce nu te 
teme că eu nus mort, îï rèspund eu. Halde 'n casă.

XLIV
E din ineţă, dis de diminétà, d'abïa rësà're sôrele, 

un sôre de tomnă mic şi roşcat. Câmpul acoperit de 
brumă pare presărat cu o pulbere de argint şi de 
cristal. "

Clădureanu plécà de acasă. Trăsura îl aşteptă la scară.
Feîga eşise în cerdac să-l petrécà. Feîga era cu un 

şal mare pe dînsa, şalul pe care, după cum făgăduise 
Clădureanu, i-1 adusese de la târg mai alaltă-erî.

Aerul e rece şi prôspet. Caii de la trăsură, cu capul 
sus stail drept privind înnainté spre portă cil urechele 
ţepene înnainte şi din când în când întorcênd câte 
una îndërët la sgomotul de paşi şi la vorba din cerdac. 
Vizitiul înfipt pe capră tine în mână hăţurile cu totă 
încrederea. Biciul lung în codă, drept ca on stég îşi 
ţine cu ipocrisie nasul lăsat in jos,

— La reveder , Fani.
— La revedere, dar fă tote chipurile şi vino la douë- 

spre-çlece la masă.
— De, nu cred să pot.
— Ba să poţi. ... ...
Trăsura plécà, Feîga stă şi o privesc® din urmă, ïàr

Clădureanu întôrce capul de se mai uită odată, la Feîga 
şi remâne cu ochii la ea parcă şi-.ar fr ţiis : Ce fru- 
mosă e 1 Nu te mai saturi s’o privescî.
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Feïga mai remâne mult acolo în capul scării dusă 
pe gânduri până ce vine mama Sultana şi o întrébâ 
ce mâncare să mai gâtescă. Se duce apoi cu mama 
Sultana prin cămară, pe la pimniţă, pe la hambare, pe 
la Zemnic şi prin grădina de zarzavaturi.

Când se întôrce înnapoi, găsesce şi pe Teresa, fetica 
care ’i ajuta la cusut:

— Acuma, Tereso, să'mi ajuţi să încerc rochia.
Acesta era o rochie de mătasă negră, forte frumosă 

pe care nu de mult i-o cumpărase Clădureanu, şi pe 
care ea şi-a fost cusut’o cu ajutorul Teresei.

După rochie vine rândul să’şi cosă un robe-de-cham- 
bre, pentru care Clădureanu i-a fost cumpărat nisce 
caşmir albastru de totă frumuseţea şi apoi avea să’şi 
brodeze nisce platce de cămăşi după modelele ce 'î 
dăduse cucona Profira.

Rochia de mătasă e gata, după prânzi chiar începe 
să cose la robe-de-chambre.

Tot diminèt.a, Feiga a scris la Podul-Hôeï următorea 
scrisôre :

Dragă si scumpă Mamă,
Ţi-am scris că Albert a avut dreptate când (jicea că 

nu-i de ajuns numai căsătoria relegiosâ şi ţi-am spus 
cum Herman, ca să scape de mine a căutat pricină 
de jalusie. Tot atunci ţi-am scris că plec la ţară unde 
mi-ain găsit de lucru la o cuconă. Acuma voiü sâ'ţi 
spun că sânt la ţară şi me împac aşa de bine şi sînt 
aşa de mulţumită că vèd că moşul avea fôrte multă 
dreptate când tficea că D <Jeü în tot-deauna are grijă 
de omenii cei buni şi curaţi la inimă.

Eü aice la ţară sînt privită ca şi cum aş fi de casă 
ori mai bine aş puté să die că s nt privită nu ca o
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streină ci ca un ném ; de aceea voiü sta maî multă 
vreme aice căci am şi mult de lucru — lucrez la un 
trusoü de nuntă —şi sînt bine plătită şi bine îngrijită. 
Trimit prin poştă doî galbeni ca să cumperi ceva pen
tru Rifca şi te rog să’mî rêspunçlï de primire. Spune’î 
Rifcăî să’mî scrie ea mai curênd Mai spuneţi’mi şi ce 
mai sciţi de pe la Iaşi.

Te sărut de mii de ori dragă mamă precum şi pe 
Rifca şi vë rog să daţi multe închinăciuni moşului.

Feiga.
N.B. Adresa mea este : Madam Fani Berliner, comuna Tân- 

jelescï* ’ ; c

Sara când vine acasă Clădureariu, Feîgă îî ese înainte 
îmbrăcată cu rochia cea de mătasă negră.

XLV
: : • : ■ r j. .,... , .. .

— A ! Da de când aï venit şi nici nu m’aî băgat în 
samă, ţlice Feîga cătră Clădureanu care ïea caféua 
după masă.

— Ce să bag în samă ?
— Ce? ra’am făcut frumosă-
— Frumosă erai şi mai nainte.
— Eî, frate; am rochie nouă.
— A-ha 1 !.. gata ?
— Da.
— S’o porţi sănătosă. Forte bine. Ce bine-î când 

scie omul sâ’şî facă singur! Uite ţt stă parcă î turnată, 
încă odată, s’o porţi sănătosă.

— A ! dar nu sciî ceva.
— Ce?!...
— De... n’am avut ce face şi m’am apucat de năz- 

butiî.'.'.

s ii*
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— Ce năzbutiî ?
— De, am găsit vr’o'doué polobôce de castraveţi, 

cu castraveţi stricaţi. I-a pus la murat şi nu le-a pus 
sare mai de loc şi s’au stricat.

' — Şi ai pus de i-a dat afară?
—• Ba am pus de a deşertat polobôcele şi le-a spë- 

lat şi le-a afumat şi a ales castraveţii care aii fost 
buni şi i-a spelăt bine în doué ape şi î-a pus într’un 
singur poloboc....

— Şi astea’s năzbutiî ?l.
— Poî, de ; dacă me amestec unde nu-ï tréba mea, 

unde nu’mï ferbe ôlal..
— Aş, ba îmî faci plăcere şi chiar îmi faci înda

torire, me servescî. Au$î năzbutiî 1... Ba după cât vêd 
te pricepi şi la gospodărie ?

— De, dar eü n’am nici un rol aice, şi m’am ames
tecat numai pentru că nu me rabdă inima.

— Ba eü te rog sa te amesteci cât de mult, numai 
daca îţi place.

— Cum să nu’mî placă, dar ce să fac? Nu îndrăz- 
nîam. Şi încă me mir că nu mi-a çlis care-va ceva.

— Cum ? Cine să çiicà.
— Nu çlic că cine*va anume ; dar, de, eu streină, me 

apuc şi me amestec în treburile lor, le stric obiceiu
rile lor, se putea să’mî respundă care-va mai obraznic.

— Aaaş 1 Să’ndrăznâscă..
— Nici acuma nu deschideam vorbă, dar1 m’a apu

cat gura pe dinainte că me temeam că miros a cas
traveţi că mie aşa mî a intrat în nas mirosul cela că 
tot îmî mirose şi acuma. Da, ori cum îţî vine greü să 
te bagi aşa, să te amesticî. De aceea până acuma şi 
dacă vedeam, tăceam.
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— Dar ce vedeaï ?
— Apoï, de vëçlut, este el ce vedé.
— Cam cş ?
— De, destule. Risipă.
— Mi’nchipuïü, dar...
— Uite, de pildă, în zeranic trei. putini de brânză 

începute. Şi cucn îea din rutină? scobesce din mijloc 
şi pe margini de-un lat de mână remâne brânza stri
cată pe dogă, aşa că dintr o putină de brânză nu sciu 
dacă se mănâncă a treia parte.

— Aşa-I. Asta’I tréba lui Stefan, chelarul.
— La găini : peste sută de găini şi în iote cuiba

rele am găsit numai cinci oue, din care trei rele, vechi 
cuibare.

— Àsta’I tréba mamei Sultanei 1
— După bucătărie in vr’o doué locuri versat laptele 

prins. Se vede că le-au trebuit ble deşerte şi au versat 
laptele ca să Ie,e biele. Şi nici cânii nu l’au mâncat 
se vede că's setul şi eî de lapte. Unt nu s’a ales de 
vr'o septămână, şi doră sînt opt vaci cu lapte-

—, Mama Sultana.
— Nu mal çlic nimica de grădină, că acolo şi bo- 

-bul şi fasolele şi lintea, tote dar tote putrezesc cănu 
s’a învrednicit nimeni să pună mâna s^ le strînga.

— Aşa! dacă nare cine să se îngrijască.l Dacă n am 
avut noroc de-o gospodină |1 Nevasta mea scie numai 
să şaţlă la Iaşi, să caute distracţie 1 !

— Apoi şi altă ceva : am audit pe , mama Sultana 
vorbind cu o. fată, de la agentbea şi’î çjlicea : apoi yeţ}! 
că până acuma aveţi.să’mi daţi cinci lei.. Şi fata l-a 
reşpuns că i-a adus'doi lei acuma şi mal rèmân trei. 
Şi mama Sultana i-a dat un pachet nu. sciu cu ce.
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Trebue să fi fost zahar saü cafea saü pole şi una 
şi alta.

— Când a fost asta ?
— Eri.
— Se pote.
— De, spun ceea-ce am vëçlut.
— Se pote. Ce vrei dacă toţi sînt de capul lori
De a ceea nu mai es la capêt cu cheltueleli.
— De, ce părăduelă să face aice, eü cred că se fac 

pagube nu de sute ci de mi! de franci.
— Am să'I daü afară pe toţi, am să schimb toţi 

servitorii.
— La ce ? Sbcoţi că dacă i-î da afară şi’I lua alţi! 

aceia aü să fie mai bălţaţî ?
— Dar ce să fac?
— De, nu sciü, dar trebue pază, trebue ochiü. Schimbi 

o slugă rea când găsesc! una mal bună, dar să schimbi 
una rea pe alta şi mai rea, de ce folos?!

— Aşa e, aî dreptate, dar nu sciï in ce nevoe me 
găsesc şi în ce încurcătură de bani. Din pricina asta 
trăgănez şi cu nunta fetei : am lăsat’o acuma pe la 
ernă, pentru că Nădulescu tînernl care vré să’mî fie 
gioere îmi cere musai parale că şi el are moşie şi'l în

curcat in datorii.
Acuma nu sciü el de ce o fi încurcat dar sciü că 

eü o duc greü din pricină căn’am nici un ajutor de 
la nimene.

Iaca Ienacachi de la Boureni, un biet posesoraş, când a 
venit la Boureni avea trei pluguri şi acuma me întrece 
pe mine şi şi-a re3cumpărat şi moşia de-a remas a lui.

De ce? Pentru-că are ajutor. Nevasta lui nu umblă 
după distractiî pe la Iaşi şi pe la băl ; ea caută de 

-gospodărie.
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Si scii ce gospodărie are lenàcache? ! El vinde brânză 
şi ci rechiü şi fasole şi câte de astea şi eü jumper şi 
eu am mai multe vacî de cât el.

Ea câte odată la mine se cumperă şi oue pentru 
mâncare- Si s’o veţlî pe nevasta lui lenache, numai 
o mână de femee, şi cam sluţişoră, dar ţi-i mai mare 
dragul de dînsa pentru că-î gospodină. Si nevasta mea 
vré să mî-o facă şi pe fata mea tot ca dînsa. Si doră 
fetei îî place gospodăria dar ea o line numai la Dre>da 
şi la Iaşî. Nu sciü, nu sciü...

Acestea le vorbesce Glàdurénu şi cu Féïga fiind în 
sufragerie, la masă. E cam pe la opt césurï sara.

Cum vorbesc el aşa, deodată s’aude afară lătrat de 
câni, Fgoirot de trăsură şi o slugă intră:

— Cuconaşule, o vinit Domnu Suprefect.
— Su L-prefectul ? 1
— Da.
— Poftesce-1 să vină-aice Pote’I flămând.
Du-te şi deschide uşa pe din faţă.
— Da, me duc.
•— Dar eu nu mai staü aice ?
— De ce ?1 Stăî, nu fii prostă.

*
Sub-prefectul era mort de fôme. Mănânoă ea un lup.
A fost întârziat nu sciü unde prin plasă şi s’a oprit 

aice la Clădureanu pentru că avea şi ceva trébà cu 
dînsu şi ’î era şi fôme, că o ducea de diminâţă nu
mai cu o cafea cu lapte-

— Dar sciţi cum am mâncat?., çlice sub-prefectul 
scurgând sticla în pahar.

— Să vè fie de bine, tfice Feiga, umplându-î paha
rul din altă sticlă.

— A! Mersii, Madame Fani, dar să scii că’l béü,

281
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nu çlic mersil. cţe gïaba ! Şunca asta, adică jumările 
astea cu şuncă, cer udelă.

— N’au fost bune ?
— Ba da, Madame, forte bune.
— Madame Fani întréba pentru că D-nia-eî a pus 

la cale să se facă, <Ji.ce Glad urea nu.
— A! Da? Apoi complementele mele, Madame 

Fani? <Jice sub prefectul. Me miram eü de ce'sînt aşa 
de bune,... Dar se vede că Madame Clădureann riu-i 
acasă ?

— Nu, ş’a dus la Iaşi.
— Al Şi a lăsat pe Madame Fani să’I ţină locul !.. 

Nu vë supăraţi Madame Fani? Aşa e omul, după 
ce mănâncă bine şi bê bine, începe să vorbescă “la 
prostii.

— Nu me super cà sciü că asa-s domnii.
— Toţi?...
— Cei mai mulţi.
— Yra să fiică eü fac parte din cei mulţi. Dar çlêü 

îmi pare rêü că nevasta- mea nu se duce şi ea unde-va 
de-acasă să’şî lasă vr’o locotenentă.

— Tare sînteţî rel.
— Pentru ce ?
— Pentru că sînteţî nedrepţi.
— Nedrepţi ?!
— D’ăpoi. Vé place să ie gă>iţî cucônelor locotenente 

dar ce-aţî etice dacă şi cucônele vQr găsi locotenenţi?
— Nu! Asta nu! Asta... tae popa limbaI Noi le 

iubim prea mult ca să putem ’să le lăsăm să se în
străineze !

— Le iubiţi prea mult?.!’
— D’apoî ! Nu î aşa, ciicbne Niculae?

.Mai asa !

r

r
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- Ba nu le iubiţi de Idc, că alt-fel nu le aţi căuta 
locotenente.

— Al Madame! Imî pare rêü că D-stră nu înţele
geţi ce’ï iubirea. D-stră sînteţî exclusiviste! Dacă iu
besc pe una nu maî pot iubi pe alta, dacă iubesc pe 
una trebue so urêsc pe alta 11 Aşa înţelegeţi D-stră.

Dar ce ? Când iubesc! pe una iubesc! şi pe cea
laltă?

— Dar ce ? O urêsc ?
— Nu çlic numai decât c'o uréscï, dar <jic că n’o 

iubesc!.
— Ascultă, Madame Fani, să lăsăm vorba asta. Vé 

plac florile?
— Da, forte mult.
— Care anume ?
— Im! place roşa, camelia, crinul,... îmî plac tôte 

muritôrele.
— Eî, bravo! Apoi şi noué ne plac tôte muritôrelel 

Aşa. e că te-am prins?
— Ba nic! un prins. Alta ’î florea şi alta ’î omul.
— Ba de loc I Absolut acelaş lucru ; iubim la fel, 

iubim şi uni! şi alţi! tot muritôre, numaî atâta că mu
ritôrele vôstre sînt un fel de zarzavaturi pe când ale 
nôstre sînt feme! !

— Aice a adus’o bine D-l Major, çlice Clădureanu. 
A dus’o cu meşteşugi

— Da, dar numai cu meşteşug, că mie dacă ’mî 
place o camelia eü n’o dau pe-o roşă, şi dacă ’mî 
place o roşă n’o dau pe-o camelia; ce’m! place aceea 
’mî place ; alta nu ’mî place de loc, ori îmî place maî
puţin.

— Vorba mea : Sînteţî exclusiviste, pe când noi sîn- 
tem generoşi! sîntem sentimentali! avem inimă mare!...

21
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XLVI

— Aşa, părinte, cându ’î găsi vr’nn om vrednic,, 
adecă un om mai deşgheţat trimite-1 încôce. Nu e ne- 
voe numai de cât să fie bëtrân, pote fi şi un fiăcăuan, 
numai să fie deşgheţat şi să nu fie uituc.

— Aşa, da, Madame Fani, că bietul Ştefan chelaru 
acuma ’1 şi bëtrân şi uituc; dar a fost şi el bun chelar.

— O fi fost, dar ce să ’1 faci, acuma nu mai este, 
şi boemiuî îî trebue om. Pe Ştefan pole să-l pună la 
altă slujbă.

— Aşa, Madame Fani; D-deu să ve dea sănătate, 
ca eü tare ’1 cred lui bietul boerul nostru, că toţi care 
’n cotro numai să rupă de la D-lui; nirnene nu 'i cu 
durere de inimă, şi când n'are cine., atunce tôte se 
ïerosesc. Eü i-am spus mai de multe ori şi cuconet 
nô-tre, dâr, de, Dumnïa-eï e alt-fel, nu ’ï învăţată aşa 
să se ţină de gospodărie. Şi gospodăria ajută mult pe 
om, îl saltă mult, mai ales o gospodărie mare ca la o 
curte boeréscà cum e aice!...

— Şe ’nţelege.
— Apoi, plècàcïune, Madame Fani.
— Plecăciune, părinte.
Boerul plecase de diminetă cu subprefectul şi Feîga 

vorbîa acuma cu preotul din sat — preotul Eftimescu 
şi 'î da de grijă să găsascâ uri' chelar în locul lui Ştefan*

XLVII

— ,Ce este. Catinco, ?
— Uite, Madame Fani, o venit moş Lligori di la 

portă şî fjişi că vre să vë spui nu scîu şi.
— Di-î să vii 'n coşi.

r :

: )*
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Ce veste, moş Grigore ?
— Puï, mădătbuţă, o vinit on... sâ ertaţî D-stră, 

negust rï şi (^işi câ vre să vè spui nu scïu şi.
— Ce fel de negustor ?

Dë, on băet de jidan, să ertaţî, dar băet mai
mari, flăcăuan, cum s’ar prindi la noi.

— Bine, di-5 să vie ’n côce.
** *

Aista trebue să fie negustorul lui Moş Grigore.
Fani, primbându-se prin cerdacul cel lung de din- 

faţă, stă, se uită la cine-va care vine pe portă şi çlice 
în gând :

— Da, aista trebue să fie. Dar parcă l’aş cunôsce 
nu sciü de unde. A? Leiba lui Simon ?1 Leiba Bur- 
duhosu?l De unde a ajuns el pe-aice?l Aista acuma 
are să ducă ştafeta la Iaşi, are să spue pe-acolo pe la 
toţi că trăesc cu Clădureanu şi câte şi mai câte... Ore 
scie că sînt eü? Negreşit de vreme ce-a trimis pe Moş 
Grigore 1 Pôte Ta trimis soră-mea Ida. Cine scie ce a 
mai făcut Herman 1 S'o fi dus la Iaşi, o fi fost pe la 
Ida, o fi fost pôte şi pe la mama, o fi bătut doba în 
tôte părţile?! Eh ! De ce nu me trăsnesce D*çieü acuma 
să nu mai sciü ce se face în urmă?! Cine, dracu, l'a 
adus acolo la noi pe Doctorul Wolf?! El a fost totă 
nenorocirea mea, el mî-a stricat casa ! Parcă ’1 ved 
atunce, după ce m'am supërat că începuse a se obrăz
nici, parcă îl vêd cum umbla—slutul dracului —umbla 
sfios şi cu capul plecat şi cu pălăria 'n mână : Sărut 
mâna Madame Hermall Şi vorbial aşa, nu sciü cum, 
cu frică, parcă se temea să nu Ttaîti capul. Si tot 
ce spuneam eu: aşa, aşa; aşa, aşa: ca un motan, tot
deauna îmi da dreptate. Mi se pirea omul cei mai 
bun, cel maî drept, sfintul lui D-çleü ! Aşa se arăta

285
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că 'mï intră în voe că ’mï părea că parcă aş lace un 
păcat dacă n’aş lăsa aşa cum çlice el ! Si atunce când 
mî-a fost rèü şi Y a chemat Leopold să me vadă, a 
venit cu-atâta blândelă, cu-atâta bunătate, cu-atâta in
teres şi me 'ntreba ce mê -dore, că 'mî părea că du
rerea mea îl dore şi pe dînsul şi încă parcă pe dinsul, 
îl durea mai tare. Ii tremura glasul 1 Si când m’a as
cultat la pept aşa m’a cuprins cu mâna de mijloc şi 
aşa me ţinea nu sciü cum că ’mî părea că vré ca tot 
rëul din mine să-l storcă într’însul ca să '1 prindă şi 
să ;1 va^iă mai bine, ori să me scape de el. Şi cu ce 
încredere me lăsam în mânele luî. Si el îmi povestea 
că a iubit şi a fost trădat. Şi se plângea de sortă că 
l’a iacut urît. Si cu atâta duioşie se plângea că mie 
’mî venîa milă de el, şi ’mî părea că sini datore să-l 
ascuit..

— Plecăciune.
— Buna $iua, çlice Feïga, uîtându-se împrejur dacă 

nu mai e cine-va-
— Nu sciü, duducă Feîghe, dacă me mai cunosceţL 

Eu sînt Leîba.
— Leîba?!
— Da, Leîba luî Şimon, Leîba Burduhosu !...
— Al Da, sciü. Dar, ce facî pe aîce?4
— Dé,, ce să faci 0 murit lancu Schîopu, croitorul 

§éla la care lucram eü şi amu umblu cu altul—unul 
Marcu Gura-strâmbă* dar nu me. maî împac aşa bine 
cu aista.cum.me ’mpăcam cu bietul lancu Schîopu.

Ce om era, ^bietul lancu Schîopu,, D-çleü să ’l erte 
păcatele, tare bun om 1

— Èï, şi ce ţacî pe-a.colea ?
— Apoi îs cu Mărcii Gură-strâmbă, aice la părin

tele Eftimescu, lucrăm la nisce haine preotesei.
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— De mult?
Apoï de vr’o treï <Jile sîntem la părintele, dar 

aice în sat sîntem de vr’o săptemână. Eu aş fi venit 
mai de mult dar n’am sciut că 'ï fi d-ta. Auçlïam prin 
sat că la curte este una Madame Fani, dar de unde 
să'mî vie mie în gând ? !.. Dar alaltaerï saü 
când aţi trecut in trăsură cu boeriu, încolo pe la han, 
şi atunce mam uitat şi te-am vCçlut, că tocmai eram 
la han.

— Si m'ai cunoscut ?

nu sciü

— Cum să nu vè cunosc 1 Vé cunôsce orî-cîne că 
dor nu v’aţî schimbat. Parcă v'aţi făcut ;eva mai bine,

Domne, darmai in putere, dar nu v'aţi schimbat 
câte mai auçlïam de d-ta ! !..

— Ce?
— Eî ! Minciuni. Nu scil cum îî lumea : unul spune 

aşa, unul aşa şi la urma urmei se face ceva care nu 
s'a mai pomenit, spuneau că Herman o sărit la d-ta 
cu revolverul şi Doftoru Wolf s'o uitat pe ferestră şi 
când l’o vêdut cu revolverul de odată o smuncit cu 
mânele de o deschis feréstra şi i-o apucat revolverul 
din mână. Şi Herman dac'o vëçlut că i-o luat revol
verul atunce s'o dus în târg să'şi cumpere altul, dar 
când s'o întors . el n'o mai găsit pe nimene că docto
rul Wolf o luat revolverul şi pe d-ta şi s'o dus la po
liţie ş'o spus poliţaruluî că Herman vrésà te împusce. 
şi i-o arătat şi revolverul.

— Ha-ha-ha !.. Şi pe urmă.
— Pe urmă nu mai sciü ce spuneaü d. spiţerîu, că 

dice că mai era acolo şi alt spiţerîu. Si spiţerîu acela 
cjice că vrea să'şi împusce nevasta, şi era s'o împusce pe 
feréstra, când o fi ea numai singură în casă. Şi, ca 
s'o potă împuşca, o pus pe-on argat să lese feréstra
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deschisă. Si argatu o lăsat feréstra aşa, şi spit.eriü când 
o venit, de odată o apucat cu manile di feréstra şi-o 
deschis’o şi-o băgat revelveru ’nnuntru ca săd slobode 
’n spHerésâ, adică în nevasta lui. Şi când To slobozit 
o dată o făcut paaac 1- Si el o gândit c’o împuşcato; 
dar el în loc să’l fi slobozit întrinsa l’o slobozit într’o 
rochie a iî care era spentjurată aşa, la un stâlp a so- 
biî. ţ)işi că argatu i-o spus iî că barbatu-so vra s’o 
Impusce şi i-o çiis să fugă şi să pui rochiea acolo să’I 
pară lui că ’ï é. Şi 6 dişi c’o pus rochiea şi-o mai pus 
nu scïü ce deasupra, capotei ori o jachetă şi o pălărie, 
di era aşa ceva de ’ţî pàré eă’î liştav om, adică cu
rat femee-

— Şi pe unde le-aî audit acestea?
— Apui şi pi la Ieşi şi pist’tăti locurile-
— Pe la Iaşi când aî fost?
— Apuî ori şi deatunşîa v’o patru şinşî sép teroânî-
— Eî, prin Iaşi ce mai este?
— De, bunâ paşi. Da, Doftoru Horn trăesce cam 

rêü cu Clara.
— Dèü ?
— Da. Zişi că s’o dus îî la Viena, adecă doftoru şi 

cu Clara, şi când s’o dus acolo* el o eşit aşa la prim
blare şi Clara o rernas acasă la Hotel, dar mai pe urmă 
o eşit şi ê. Dar când ese é şi merge aşa pi uliţă, nu 
scïü pe undi, numai iacă, pi cine să vadă? Vede pe 
doftoru Horn cu una la brăţetă. Şi atunşîa é s’o mâ- 
niét şi s’o sfădit şi s’o întors In urmă la Iaşi, ş’ostat 
tot mânioşi şi qlişi că vré să se dispartă că rlişi c’a- 
şeea era una cu cari trăe doftoru când învăţa acolo 
la Viena.

— Aşa?
— Da, şi lumea gràé de dinşiî şi era o comedie.
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— Da Ida. Ce face?
— Bini, bini tăţî. Da nu soil di şi m’aş ruga eu.
— Spune.
— Apoi, uiţi, tari m’am săturat eü di croitoriea 

asta : tôtâ çliua numa cu ochii la ac, şi vara şi érna 
şi totdeauna. Parcă aş mai vra şi eü sâ mai fac şi 
altă şeva, să mai merg, să mal umblu în colo pe-a- 
fară şi di-aşeea me gàndém dacă s’ar pute găsi şi pin- 
tru mine von loc şeva pi-aicî pi la curţi, ori pi la vel- 
niţâ, ori pi moşie ?..

— Ian ascultă, chelar te-aî pricepe să fii ?...
— I*i-i-i 1 Apuî tucma la chîlărie me gândeam şi 

eü, da nu’ndrăzneam...
— Ca să fii chelar n'aî nevoe să sciî nici un meş

teşug, trebue numai să nu fii uîtit.
— A !... feréscà D-çleü....
— Să fiî cinstit.
— Despre asta, las 1.-.. >
— Să fiî harnic.
— Despre harnic nu me tem...
— Si să nu te potrivesc! la unul ori la altul.
— Nişî la mama.
— Şi mai este ceva. Dacă intri, să intri chîar acuma.
— Da, cum nu, când Zişitî D-stră.
— Adică să intri chiar în slujbă, să nu mal în

târzii să te mai duci pe la Iaşi maï sciü pe unde.
— Feréscà D-çleü, intru şi-acuma : Da şi să caut 

eü acum la Ieşi ? 1-.
— Nu numai acuma, nicï mai încolo, că boeritl are 

nevoe di om care să'î stee la slujbă nu să umble pe 
délurï după plimblărî.’

— D2, nici mai încolo : nu-s sătul eü di umblat ca 
ţiganii din sat în sat.
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— Bine, am sà vorbssc eu boerïü.
— Şi pe când aş puté să sciü ?..
— Apoi să vêd ce-a çlice D-luî.
— Eh !.. D-luî nigreşit c’a sâ rjicâ cum dişiţî D-slrâ...-
— Dé, nu sciü.
— Da, dacă vretï D-trà vrê şi D-luî; să pôle D-luî 

să ésà din vorba D-tră ! !-L.
— Aşa, se gàndesce Féïga. Dacă'l bag in slujbă 

chiar acuma, atunci ţi ţintuesc aici şi nu pôte să se 
mai ducă pe la laşî să bată toba de cele ce-a vécjut 
pe-acolea.

XLVIII

Zi de érnâ de Decembrie. Câmpul alb tot. Zăpada 
îngheţată şi tare.

E pe la césurile doué după prânz. Sorele lucesce 
ca vara.

In casă e o lumină caldă şi plină de vie[.ă.
Cladureanu, om harnic şi neastâmpărat, de când s'a 

sculat diminéta nu s'a îmbrăcat însă, e tot în halat. 
Nu s’a îmbrăcat pentru că e ceva cam răcit şi simte 
parcă un început de guturaïü.

— Puîu să fie cuminte, sâ stea în casă la căldurică, 
altfel dă mama bătae Puiului.

Puîu era numele ce’î dăduse Féïga luî Cladureanu.
Aşa l-a $î$ eâ astărjî diminéta şi el a ascultat’o, a 

fost cuminte.
EI a fost copil cuminte şi ea ca bună mamă î-a dat 

un pahar de lapte ferbinte, bătut cu un gălbenuş de1' 
où. Şi după dejun î-a dat un pahar, şi acuma 'î maî dă 
unul. Ea singură umblă pe la cămară şi pe la bucă
tărie şi’I face lapte cu gălbenuş.

— Dar tu me’ndopî cu lapte chiar ca pe-un copil.
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— Sa taci din gură şi să ïeï frumos lăptişor.
Şi el îea laptele şi ea 'î căntă o bucată din Faust; 

iar la urmă închee amêndoï :
— Haï să te. sărut pentru că aï fost cuminte şi aï 

ascultat pe mama.
— Haï să te sărut şi eu pentru că i-aî cântat fru

mos luî tata.
Parcă de când lumea erau tot împreună. Cladureanu 

o privesce ca pe un adevărat tovarăş de căsnicie şi 
ea cunôsce tôte ale caseï şi in tôte sé amestecă şi de 
tôte ingrije>ce.

Astărjî insă de la o vreme, nu sciü cum Cladureanu 
parcă nu prea are chef de vorbă, îî lipsesce ceva.

— De ce staî eşa încreţit ? Ta întrebat Féïga.
— Nu scïü; pôte din pricina gutunaruluî|L î-a răs

punse el
Din pricina gutunaruluï, se pôte, ç^ice Féïga în gân

dul eî, dar parcă tot nu crede, că pricina e numai 
gutunarul.

Pe la vr’o patru césurï vine preotul Efţimescu şi 
Clădureanu trece un moment în altă odae să vobescă 
cu dinşul.

In lipsa luî Clădureanu, Féïga s'apucă să mai a- 
ranjeze ceva prin casă şi ridicând o haînă a luî Clă
dureanu cade o hârtie îndoită.

Hârtia e o scrisôre cu plicul întrînsa! Pe plic adresa 
luî Clădureanu. Scrisôrea e a Cuconeî Profirei şi trebue

- I ■ ■’ ’ V„ , . ..

să fie primită chîar astăzi.
Ţinend scrisôrea în mână Féïga trage mai întâiu 

cu urechea spre uşă, parcă s’ar gâ.ndî :
S’o citesc aici? Să trec în altă odaé ca să nu dea. 

el peste mine? Pôte că el nu vré so citesc, ‘că dacă 
voîa ml-ar fi arătat’o singur. Saü pôte c‘a uitat d&
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dînsa ? Dar de ce a pus’o în haina asta cu care încă nu 
s'a îmbrăcat a stă dî ?! In sfârşit cè-atâta socetélà ? haï 
mai bine în altă odae, dar să ïéü şi haina în care a fost 
scrisôrea ca să nu vină el s’o îea în lipsa mea şi să 
vadă că scrisôrea lipsesce.

Fèïga ese cu scrisôrea şi cu haina dar nu mult în
târzie şi se întôrce.

Când se întôrce însă nu se mai întôrce cum a ple
cat • e tristă parcă ar .fi plâns după toţi morţii din 
lume. In faţa eî se vede o descurajară grozavă şi o 
totală lipsă de viéjâ în tôte mişcările. Se uită pe fe- 
réstrâ şi nu scie unde se uită ; plécà într’o parte i 
nu .-cie la ce-a plecat ; s’aşaglă pe-un scaun să şaţlă şi 
se scolă parcă ar avea de dus undeva ; plécà undeva 
şi se opresce cu ochii în jos parcă ar căuta ceva.

Când intră Clădureanu în casă ea nici n’aude, nici 
nu bagă de samă : stă lângă ferêstrà, cu-o mână re
zemată cu cotul de părete, şi cu degetele pe vârful 
capului, iar cu cea-l’altă mână ţinând marginea per
delei apropiată de gură. Privesce pe ferêstrà cu-o cău
tătură împrăştiătă.

Clădureanu, face câţî-va paşi, apoi se ’ndreptă spre 
densa :

— Dar ce stai tù aşa?
— Eü?... dice ea întorcêndu-se spre eh şi nesciind 

ce să răspundă. >
— Da, de ce' stai aşa?

Me uitam aşa afară, răspunde acum luându’şî 
iar locul pe cărei avuse lângă ferêstrà.

— Ba, ai ceva; te văd supărată. Ce aï? Ha? Ce 
aï? N’auçlï tu?

— Nimic.
— Cum nimic ?!... Spune, drăguţă ; spurie fetico.

TH. D. SPERANTIA

.lt

i
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Vorbindu’ï ast-fel, Clădureanu se apropie de diasa 
şi o cuprinde încet stringênd’o lângă el.

— Ce aî?i puiule? urrnêzà el.
— Iaca ce am, çljce dînsa .întin^èndu’ï scrisôrea pe 

care p avea în mână şi de o-dată începe a plânge.
— A ! Asta-î ? Imî închipuiam ; dar pentru asta nu-î

nevoe să plângi. Acuma pot să-vţî spun. Me tot În
trebai astăzi. de ce stau încreţit. Când am primit scri- 
sôrea, delà, nevastă-mea şi când arn citit ca vine, ara 
fost în adevèr cam încurcat că nu.sciam cum tă-’ţl 
spun. Adecă a fos. o prostie la mine, au fost, nu 
sciü cum, .surprins, pentru că .de alt-fel nu'i nimica 
de speriét. ... ..

— Pôle să nu lie de speriét, çlice Feïghéla, cu tôte 
acestea eü... m'am potrivit şi...

— Si ce? V
— Şi, de, totă lumea scie acuma, totă J urnea vor- 

besce...
—: Si dacă vorbesce ?
— Dacă vorbesce, mai bine me. lua dracu..
— El, nu mai vorbi prostii ; eşti fată cuminte.
— Me rog, cuminte, necuminte, vorba e că eü cu

cucôna D-tale nu pot să mai dau ochi pe aice: Lu
crurile au mers prea. departe. Dacă D-nia-éï vine, eu 
trebue să plec., . u . ..

Ei, veçlï ? Eü eram încurcat tocmai din pricină că 
nu ’mî-a venit în gând ca să pleci. .

— Ba, mie mî-a. venit numaî de cât pentru că nu 
pot lace alt-fel. Trebue să plec şi plec. Nu çlic nimic 
că nu mi-1 nimeni de vină.

— Cum nimeni?
— Nimeni.

f rr

ti*••
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— Bine, dar să te întreb un lucru. Aï încredere 
In mine?

— Apoi dacă n'aveam nu ajungeam unde am ajuns.
— Eî, ajuns 1 Ascultă Fani. Eu nu sînt copil să nu 

sciü ce vorbesc şi tu eşti destul de cuminte să pricep! 
că acuma, çlic acuma, înţelegi, n’am nici un interes 
ca să-’ţî fac numai promisiuni şi să nu le ţin. Dacă 
ţî-aş fi făcut asemenea promisiuni când te-am vëçlut 
întâeaşî dată, tocmai la început, atunci aï fi avut drep
tul să te îndoescî că le voiü tiné, dar acuma nu pri
cepi ? Bine. Acolo la Iaşî, pe cât sciu, n'aî la cine să 
staî şi chiar de-aï avé tot maî bine o să staî la tine 
acasă. De-aceea vei lua cu chirie o casă, un aparta
ment mobilat frumos şi veî sta acolo şi de cheltuélà 
am eü în grijă; îar ca să ^.nu-ţî fie urît ocupă-te cu 
muzica. Veçiï, la apartamentul mobilat pote să găsescî 
şi un piano... Dar ce te uiţi aşa la mine?

— De, me uit şi eü cum îmî vorbescî de aparta- 
m nt mobilat şi de piano şi de musică şi nu ’mî spui 
nimica unde o să pot să te maï vëd şi dacă o să te 
maï vëd vr’odată.

— Să me veçiï? Da, se 'nţelege. Dor de ceçlicsà’tï 
îeî apartament? ţ)ic pentru ca să am unie veni şi eü 
şi să am unde te găsi. Dar eü voiü veni forte des, că 
o să am de-acuma maî multe treburî în Iaşi. Am să 
încep şi eü a face politică maî multă, m'am prea săl
bătăcit la ţară.

— Yra să cjică o să ne vedem?
— Da, se ’ntelege.
— Ce bun eştî?
— Dar cu tine cine ar putea să fie alt-fel?
— Ba eşti bun.
— Şi de ce plângi îar ? N’auçlï Fani ? De ce plângi? 1
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— Plâng pentru că me duc tocmai când încep a te 
cunôsce.

După acestfe explicări şi dupe vr'o câte-va altele, 
Clădureanu şi cu Feïghéla au eşit împreună de-a ti 
făcut p primblare cu sania.

La masa de sară aü fost veseli şi la cafea au stat 
forte mnlt. An pus la cale multe de tôte pe care nu 
pot să le spun aci pentru că nu voiü să-mî stric ros
tul romanulup

A doua çli diminétà, Clădureanu s’a dus chiar el 
de-a dus-o în trăsură şi a petrecut’o până la gară.

— Vré să c)ică, cum ajungi îţi Iei casă ?
— Da.
— Si de ’ndată ce-’tî iei casă îmi scrii adresa ?
— Da.
— Dar în adresă să ’ml scrii numele stradel Iară 

numerul să'l scrii întors, în loc de 25 să scrii 52. 
Înţelegi ?

— Da. Si eu în scrisôre cum să me iscălesc?
— Tu.. ? Tu iscălesce de pildă : Ion Ionescu saü 

Petre Petrescu, saü Ilie Iliescu, sau aşa ceva : nume 
şi pronume la fel. Dar sciï ce me gândesc eu.

— Ce?
— Haï, ghicesce.
— Să ghicesc? Vrei să mergi cu mine?
— Ce drac eşti 1 Al ghicit.
— Ghicit?! Halde, fjéü: Halde! Ajungem sara, 

mergem la hotel, o să fie aşa de bine.

XLIX

Când intră trenul în gara de la Iaşi Clădureanu se 
apropie de gîam şi se uita cine mal este pe peron.

— Ce aï çlice acuma să’tî veţi! cucoana ?
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— Ce să (Jic? Am venit Ia [aşi. Aş lua-o în2tră
sură şi aş duce-o acasă.

— Dar eu ?
— Ah 1 Tu, aî rëmànea mai în urmă, AI luă o tră

sură şi te-aî duce'la otel România.
-Şi? ______ _
— Si eu după ce aş petrece-o acasă aş veni să te

vêd la otel.

! :
} •

Ce-al dice să se întirnple chiar aşa? 
— Nimic, dar nu cred. ,

Trenul se opresce, Clădureanu se dă jos apoi şi Feiga. 
Un hamal le aduce bagajele.

— Eï amêndoï aştâptă pe hamal şi privesc la lume 
când Feiga aude un glas răguşit de fernee -

— Ce mai faci madam Feighelă.
Feiga mirată întoarce capul şi vede o femee cam 

bătrână şi reu îmbrăcată.
— Ce mai face madam Feighelă? repetă ferneaa.
— Haï cară-te de acolo, çlice Feiga. Ce madamă?!
— Nu ve superaţî, me rog, dacănusciî). să vorbesc 

frumos: sînt şi eü o femee prôstô.
— Haide, Haide, cară-te, lasă.
— Me rog, poate nu me cunôscitï?...
— Nici n’am nevoe.
— Dar eu vô cunosc, v’aţî' făcut aşa de frumosă şi 

de rumenă...
— Imî pare bine.
Şcîţî când atl stat colo în hudicioră, lângă Mitropolie 

când eraţi încă fată.
— Eî, caută-ţî de treabă.
— Si eu stăteam acolo ’n fund, eu sînt Bli.ma şi 

tare 'mî pare bine că v’am vedut. r. •
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— Bine, dar lasà-më ’n pace.
— Nu vè superatï, me rogl!. Ce să fac şi eu, me

rog ?.... Femee săracă.... Aşa ’mî pare de bine că
te-am vëçlüt.

Biima vorbesce, dar Feïga nu scie cum să scape de 
dînsa. Tot timpul cât vorbesce Blima, Feïga se preface 
că se uită în altă parte, nar vré s’o vadă lumea că 
vorbesce cu Blima, nici Blima să bage de samă pe 
Clădureanu.

— De acuma rèmeï la Iaşi? întrébà Blima.
— Da.
— Mai bine, çlôü, la Iaşi de cât la ţară, nu*î aşa ?
Feïga vëçlènd că nu scapă de vorba Blimeî, îî în

tinde un franc şi pléca spre uşă.
— Ţine-
— Mersi, çlice Blima, care într’o clipélâ şterge francul 

parcă n’a mai fost şi apoi apropiindu-se de ea întrébà 
pe şoptite cu un glas răguşit •

— Më rog aista’ï 1 oerul la care aï fost d-ta ?
La . ste vorbe Feïga întôrce spatele fără să răspund! 

şi apucă pe uşa de eşire Clădureanu o urmează.
Paste câte-va minute Clădureanu şi cu Feïga sînt 

într’o birjă cu doi cai şi cu coşul ridicat.
— La hotel Romania, (Jice Clădureanu şi birja 

plecă în oraş.
La hotel, nici nu dau drumul trăsuriî, staü numai 

până ce’şî aleg cameră pentru noapte şi comandă ceva 
de mâncare şi apoi se duc de fac o plimbare prin oraş 

pan sT
Primblarea asta o face Clădureauu numai ca sa 

treacă p 'n strada unde ’î era casa lui, să’şî arunce 
ochii să vadă ce mai e pe acolo.

297
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— Uile casele mele-
— Care? Astea mari, cu grilaj de fer?
— Da.
— Se vede lumină în odaea cea din capăt.
— Da. acolo e odaia nevestei. Ge ar rjice ei câni 

m’ar vedé ?!.
— Du-te.
— Aş î Me duc eü mâne dupa ce ti-oiü găsi case.
— Ba, (Jeu, dacă vrei, du-te.
— Eî Nu fii răutăciosă.
— De ce răutăciosă ?
— Pentru că’mi baţi capul 1 Adecă de aceea am 

venit eü pănă aice ca acuma să te las singură?! Acum 
pentru tine am venit doră.

A doua (Ji au găsit casă, aü găsit tot ce càutaü. 
Un apartament mobilat şi cu piano în Târgul-de-sus. 
intrare prin stradă şi prin curte, bucătărie, serviciü şi 
alăturea locantă, pentru vreme denevoel Tocmai vor- 
bia Clădureanu şi cu Feîga; când stăteaii acum la 
dejun *n noua locuinţă a Feigăî:

— Ce noroc am avut noi să găsim case aşa degrabă, 
in adevăr, diminèta, la hotel, când a venit chelnerul 

el le-a adus caféua, pe când luau ei cafelele, nu mai 
ce începe el — chelnerul *

— Mă rog, d-voastră, dacă nu vă supăraţi, pole pof
tiţi nisce odăi mobilate ?

— De unde scii că voiu odăi mobilate? <Jice Clă
dureanu.

— Eü nu sciü, făr de cât întreb şi eü pentru ca 
este aici un om, un talal care scie case de închiriét.

— Apoi îmi trebue şi mie nisce odăi, dice Clâdu- 
reanu şi aşa intră în vorbă cu talalul care’i găsesce case.
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L
— Ce vreï ?
— Yreaü să vèd pe Madama de-aicï.
— Apoi încă nu’ï îmbrăcată.
— Si dacă nu’ï îmbrăcată ? Parcă eü am cerut să 

fie numai de cât îmbrăcată !
Aşa s’aude în sală, la u^a Feigăî glasul slugii delà 

dînsa şi un glas răguşit de femee bêtrànâ.
Feïga se péptènà dinnaintea oglinçliï. Glasul cel ră

guşit parcă î-ar fi cunoscut, dor, nu sciü-cum, parcă 
nu’î vine, ori n’are când să se gândéscà acum aï cui 
pote fi.

E diminétà întâea diminétà din casele astea, pentru 
că de abîa întâea nôpte a dormit aicî.

Açlï diminétà a plecat Clădureanu la gară şi după 
plecare ea nu s’a sculat din pat până acuma. A dor
mit o bucată după plecarea luî iar pe urmă a stat aşa 
a lene. Se gândia tocmaî cu cine, dintre cunoscuţi, o 
să se vadă maï întâiü, ce o fi pe-aicï. Herman o fi 
aco'ea? Ce-o fi făcut el, Şî câte şi mai câte.

Aşa se gàndia diminétà şi acuma peptănându-se tot 
aşa se gândesce când deodată uşa se deschide şi se 
vede intrând un cap de femee îmbrobodită cu un şal 
negriü :

— Cine e acolo ? întrébà Feïga.
— Cine să fie?L. eü sînt.
— Ce vreî?
— Eü sînt Blima.
— Cum ?.... întrébà Feïga mirată si perţlându-şî 

.şirul gândurilor.
— Eü,;.Blima, sciü că v’am vëçlut la gară. Pote ţi-î 

de. mirare că te-am nimerit ?

pj
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— Se înţelege ?
— Apoi, cum să nu te nimeresc dacă mî-a spus oitiul.
— Care om ?
— Omul, talalui care vi Pam trimis eü la hotel să 

vè întrebe dacă nu vè trebue nisce odăi.
— Apoi de unde aï sciut c'o să'mî trebuéscâ odăi?
— Dacă mi-aî spus că rèmàï în Iaşi e aprôpe de 

mintea omului că n’aî să te cubî în uliţă.
— Dar hotelul de unde l'aî sciut?
— Apoi când boerul a spus birjarului, eu ce-am 

făcut n’am audit ?
— Si m’aî nemerit !
— De, dacă vrut D-^leü aşa şi a avut milă de mine 

să câştig şi eu câte-va parale.
— De unde să câştigi ?
— Apoi dacă boerul o dat la talal rleee franci bac- 

şiş’şi talalui mi-a dat mie doi.
— Pentru ce?
— Pentru că aşa am avut locméla cu dînsul, când 

Pam trimis la d-tră la hotel. Dar nu trebue să'ţi pară 
rëü că te-am gădt. Eü slnt femee cu noroc pentru 
alţii, pentru casa unde intru. Si eu pe d-ta aşa te 
iubesc... că mama d-tale, Madam Sura mî-a făcut atâta 
bine!!-.. Da tare-a mai plâns şi ea şi-a fost aşa de su
părată Madam Sura- 

— De ce ?
— De cel De d-ta, când a au$it că te-aî desfăcut 

de Herman. Dar eu ham çlis chiar de atunci * Las, 
Madam Sura, n'o mai plânge pe fata d-tale, că fata 
d-tale nu se prăpădesce câ’ï tînërà şi frumosă ! Nu-î 
aşa? Ce acum trăescî mai rèü de cât când erai cu 
Herman? Si dacă 'ï vré pot! să puî şi-o de-o parte 
ceva parale, că dacă aï nu strică nici odată. De-aceea
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pliceam eu şi Matildeï lui Dr. Hirsch 
bată capul cu 'mpăcatul iui Herman.

— Ce 'mpăcat?
Me rog, Matilda lui Dr Hirsch umbla

să nu’şî mai

, dicea ca
să-l împace pe Herman cu d-ta, şi eü i-am <Jis : ce’ţî 
raaî baţi capul degîaba? La ce să se mal împace cu 
Herman mai ales acuma când a mu.it mătuşă-sa şi 
nu mai are nicî parale.

— Cum? A murit mătuşă Iui Leopold, Madame 
Leizarovicî ? . .

— O-ho-ho 1 De când ! D-ta să hi sănătosă. $i ru
dele lui Leizorovicï aü luat tot, tot, tot ; ba încă s’aü 
sfădit între dînşiî şi çliceaü să-l tragă în judecată pe 
Leopold Herman să-l pue să jure jurămîntul cel mare 
evreess dacă nu’I la cunoscinţa lui că Madam Leiza
rovicî a avut parale mai multe.

— Ei, şi ce-aü făcut?
— Apoi, nu sciü, n’am maï auçlit nimica de; când 

Leopold s’a dus la învăţătură la Bucurescî.
— Vra să ţlică Leopold nu’î în laşi?
— Nu. Çice că a dis tată-său că-î dă şăpte-ţlecî de 

franci pe lună...
Dar mie ’mi place mai bine jupânul Hascai. Ce om 

cuminte e Hascai 1 Iaca Madam Sura atunci s’a su
părat grozav şi a plâns, îar jupânul Hascai de loc. 
Sciî ce-a d s el ? Adică uite cum a fost Albert Stul 
tot îî dădea într’una că n’a fost căsătoria bună pentru 
că n’a fost la ofiţerul de la primărie. Dar Hascai sciî 
ce <jice ? Hascai çlice aşa :

— Ce mai ofiţer ori ne ofiţer 1 Putea el să ducă 
nevasta şi la o sută de ofiţeri şi dacă el e un măgar 
tot măgar rămâne. Herman a lăsat nevasta, nu pentru 
alta ci numai pentru că’î un măgar. Auţlb mă rog,
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d-ta, un om care 'şi lasă nevasta pentru că n’a dus'o 
la ofiţeri Dar bïéta madam Sura plângea săraca de'ţî 
era mal mare mila. Şi, ce vrei, de, nu’î puţin lucru să 
aï un ginere farmacist. A 1 Dar ce bucurie făcea Clara.

— Clarei îî părea bine ?
— Sciî cum? Iî părea aşa de bine că nu scia ce să 

mai facă 1
— Cum ? Ce făcea ? 1
— Dar ce nu făcea 11
— Rîdea ?
----Dar numai rîdea ? 1
— Vorbîa ?
— Dar nu mai vorbîa ? 1
— Dar ce mai făcea ?
— Dar ce nu făcea.
— Dar bàrbatu-sèü ce face ?
— Bărbatu-seu, fie vorba 'ntre noï, barbatu-sèü e 

un prost. Nu câştigă nimică. A umblat ca să’î dee o 
slujbă şi Pau pus, dar pe urmă bau dat afară că bau 
vë^ut cà'ï prost şi pe urmă ïar baü mai pus şi îar 
baü dat afară.

— Dar dr. Hirsch cum mergea ?
— A 1 dr. Hirsch merge bine, forte bine. Si Ma

tilda e aşa de mulţumită !... Adecă numai de un lucru 
nu e prea mulţumită ea.

— De ce?
— De ce, pentru că doctoru ’î cam craîu, se cam 

uită pe la altele.
— Çéü ?
— Da. Dar dr. Horn, bărbatul Clarei îl întrece pe 

dr* Hirsch.
^ Da?
— 0-ho-ho, din pricina asta s’aü şi bătut.

\ • •

: ; ' .
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— Cine?
Clara şi cu dînsul. Si mama Clare! tot într’una 

îl laudă : doctorul şi doctorul ; doctorul la vaie, doc
torul la dél şi din doctor nu-1 mai scote ; iar socru- 
sëü a început acuma să se cam plângă pe la omeni.

— Dar Clara ?
— De, Clare! î! place că’! doctoresă.
— Me rog, dar Ida ce ma! face?
— Ce să facă, Ida"'! bine, trăesce bine acuma.
— Dar ce, a fost ceva ?
—- Nu, nimică, prosti!.
— Ce prosti! ?
— Eï, flécurï. Adevêrat că Rifca ’! frumuşică, dar 

ce să qlic, pote c’a fost şi Rifca vinovată...
— Dar ce-a fost?
-- Nimica, făr de cât Ida a tras vr’o câte-va palme 

Rifca! pentru că a vëçlut'o că nu sciü ce făcea acolo, 
şuguîa cu Simon.

-- Cu Simon ?
— Da, dar eu nu sciu bine cum a fost pentru că 

eü nu’mî bat capul cu flécurï de aste şi pe Ida am 
întrebat’o eu, dar n’a voit să’m! spue şi pe alţi! încă 
nara avut de cine întreba. Pôte astà-çlï să me duc pe 
acolo. Aveam trâbă să mă duc şi pe la Clara.

— Te duc! pe la Clara ?
— Da, cum să nu me duc? Pe unde nu me duc 

eu ? ! Dar d-ta să na! grijă, nu spun nimica de d-ta 
nie! c’a! venit, nici că te-am vë^lutinimic, nimic. În
ţeleg eu atâta lucru, na! grijă sînt femee săracă M

La 'aceste vorbe, Feîga scote do! franc! şi’î dă.
Blima luând cei do! franci i! privesce-privesce şi la 

Feîga şi dice :
o •
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— Apoi, uite acuma am mare nevoe de parale, dă-mî 
măcar vr’o çlece franci-

— ţ)ece franci? întrebă Feîga cu mirare.
— Şi ce’î dece franci la d-ta ? Parcă cine scie ce 

muncă faci pentru dînşii ?
Eü din partea mea, dacă mi-î au<Jî c’am spus cuî-va 

o vorbă îţi dau voe să me spânzuri de limbă. Asta 
n'o fac eü ferescă Dumneqleu, sînt femee săracă. Gind 
îî (jicc D-ta, atuncea e altă vorba, atuncea spun. Spun 
cui vrei. Negreşit că boerul d-tale n'o să stea tot aice 
la târg, trebue să se ducă şi la ţară, ei, atunce spune-i 
Blimeî, dacă ţî-o fi urît să stai singura şi ţî-a mai 
trebui vr'un tovarăş

— Haide, eşî afară cu vorbe de astea, eşî, strigă 
Feîga.

—• Pentru ce? întrebă Blima.
— Pentru-aşa. Eşî afară nu’tî dau voe să vorbesc! 

obrăznicii.
— Eu obrăznicii ? ! Am <Jis numai că nu spun ni- 

menu’i nici o vorbă, nici cu cine te-am véçlut, nici cu 
cine erai, nici unde eşti ; c * să fac ? Sint femee să
racă, dar daca te superi nu-’ţî cer nimică* Mie aşa bine 
ce ’mî-a părut că te-am véçiut rumenă şi frumosă M 
Şi dacă am îndrăsnit să cer çlece lei, am cerut pentru 
că am nevoe, şi ţî-am cerut numai împrumut, sciü că 
eşti mîlosă şi bună la inimă, că la una cum r Clara 
de ce să mă rog? Clara nu ţî-ar da măcar săT scoţi 
şi dinţii. Dar de cât să te superi maî bine na’mî tre
bue nimică, din cât sînt n’am să fiü mai săracă.

— Nu'ï vorba de $ece lei, răspunde Feïghéla, dar 
nu’inî place să'mî spui mie vorbe... care...

— Da, ce-am spus eu, păcatele mele ? Eu nu spun 
nimica nimănui.

‘i
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Mă rog, să lăsăm vorba, ţine (jece lei.
Să trăescî. Să dea Dumnedêü să’ţî ajute să aï 

mii de galbeni, că chiar ţi se cade, că eşti aşa de bună. 
Da, pôte vrei să’mî mai spui ceva ?

— Ce să’ţî spun? N’a:h nimică de spus. Pôte... orî

— Ce? De ce nu spui? Ce ţi-î grijă de mine?!...
— Nu, eram să çlic, că dacă’î vedă pe Ida, sà’ï spui 

că m’aî vedut.
— Bine.
— Dar nu sciî unde şed, nici...
— Da, nici ce faci, nici unde şeglî, nimic, nimic9 

numaî atâta că te am vêçlut. Te-am zărit numai aşa 
pe stradă în trăsură.

— Ba m’aî întâlnit şi aï vorbit cu mine, şi ţî-am 
spus că pôte să me duc pe la dînsa.

— Am înţeles. Numaî la Ida, la alţii nu’î nevoe ?
— La nimeni.
— A-ti-e.
— A-ti-e çlice Blima eşind pe uşă, iar în gândul eî 

adaugă', o lécà de supărare, vr’o câte-va vorbe., dar 
cum a fost cum n’a fost, eü m’am ales cu $ece franci? 
Ba încă cu doï-spre-çlece, că a rămas şi cel de doi 
franci care mi Ta fost dat înnainte. S’a fost supărat ea 
pentru că ï-am dis de tovarăş ca să nu'î fie nrît ! Dă, 
ce să’î faci, ea încă nu scie cum merg lucrurile în 
lumea asta !... Acuma Clara ar putea'să’mî dea şi ea 
vr’o câţi-va franci in necazul Feïghéleï;

30î>

lasă.

LI

— Bon jour, dragă Matildo-
— Bon jour, Clara. Ce mai faci ?
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— Am venit să te ved... A! Lume nouă?!... Feï- 
ghéla? Bon jour Feïghéla. De unde şi până unde? 1

— Uite acuma cu vr’un cés mai nainte am eşit pu
ţin in târg şi când prin strada Lăpuşnănu, cu cine să 
me întâlnesc? Feïghêl?, şi am luat’o incôce.

— Eî ! Ce mai faci Feïghéla, pe unde mai eşti?
— Uite, pe-aice.
— Si te vèd galantă de tot, rochie de mătasă !.
— Dar tu nu şti cu rochie de mătasă?
La acest rëspuns al Feïghéleï, Clara fără a fi vedută 

de dînsa se uită la Matilda şi strâmbă din gură cu 
înţelesul de : Ian privesce-o, se pune şi ea în rând 
cu noi.

Aci Matilda schimbă vorba şi vorbesc de altele multe 
fără să se mai potă cîupî Clara şi cu Feîghéla; dar 
Clara caută mereu pricină ca să rămână tot ea de
asupra.

Vine vorba şi de Herman.
— Dacă erai acolea, dice Matilda, eü vă împăcăm ; 

nu’i vorbă că nici acuma nu'î vremea trecută. Am 
vă$ut eu că ce-a fost între voï a fost numai o co
pilărie.

— Ce mal copilăriei ori ne copilărie, $ice Clara, a 
fost că tatul luî Leopold le-a stricat căsătoria şi Leo
pold a lăsat’o, şi dacă a lăsat’o îï bună lăsată.

— Tu, Claro, <Jici că el a lăsat’o şi eü sciü că la 
vorba de ’mpăcare ea s’a arătat mai greoe de cât dîn- 
sul. Ea ţlice că el e prea uşuratic. Ian ascultă, Feï
ghêla, ce çlici tu, te-aî mai împăca ?

— De, sciü eü, dacă ar face căsătoria la ofiţerul 
stării civile, în totă regula...

Iu mijlocul vorbei "vine şi' Madam Olivenbaum şi 
nepotul-său Isac Gold.
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— Iaca şi mişimetul çlice Madam Olivenbaum.
— De ce mişimet? întréba Feighéla.
— Pentrn c&, rêspunde Madam Olivenbaum, dl 

doctor Horn itot dice că se boteza şi Isac dice că se 
botéza şi el.

— Ba, Julius chiar e forte serios când dice că se 
botézà. Ce vrei, me rog, el doctor din Viena, când se 
vede el doctor de plasă şi încă la o plasă prostă şi să 
aibă neajunsuri şi observaţiuni.

— Şi eü, mô rog, nu sînt serios, dice Isac Gold.
— Cum nu.
— Ba chiar sînt serios. Mă botez şi pace. La anul 

când m’oïü întôrce din Viena me întorc botezat. Ne 
botezat ce să fac? Nu sînt mulţime de doctori evrei?!.

lan ascultă, Feïghèla, începe iar Clara. îmi spunea 
Ida eri că tu eşti la o cuconă, ei eşti mulţumită a- 
colo, ce’ţi plătesce cucôna aceea ? •

— Me mir dice Feiga, ce’ţi vine ţie, Clara, să me 
'ntrebi 1 Eü te ’ntreb pe tine de socotelele tele ?! Când 
ţi-am mai dat eu socotele ?

— Dar ce, te superi?
— Apoi dacă te vêd cu ce réutate me 'ntrebi.
In timpul acesta o fată de la o modistă vine cu o 

pălărie.
— A ! Pălărie noue, tfice Clara, cât ai dat pe dînsa 

Matildo ?
— Dar tu cât ai dat pe-a ta ?
— Ef, spune şi tu, ghicesce.
— Spune şi tu. Hai Feîghela ghicesce tu cât costă 

pâlăria asta.
— De unde vrei să ghicescă ea, ce? dise Clara; ea 

cumpêrâ pălării de astea ?
— Eh vorbă să fie! Ghici Feïghélâ.

307
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— De, çlice Feïghéla, nu sciü cât êî fi dat, dar vêd
că ’ï la fel cu pălăria mea, care-o am aice, colo unde 
m’ain desbrăcat; vëd că ’1 de la aceeaşi modistă. Si 
eü pe-a mea am dat cincï-çlecï de lei. Dar eü aş vrè 
să me duc. '

— Dar ce, teaçtéptà stăpâna? çlice Clara.
— Eu n’am stăpână- Ce acel care ’ţî plătesce ori 

îţî cumperă un lucru ţi-î stăpân ?
— Eî şi ce faci acuma ? cum aï să te duci ? că, uite 

afară plouă, mai çlice Clara.
— léü o birjă. Na, chiar s’a oprit una. Să vëd să 

nu plece.
Cu birja e Albert Stub
— Bună çliua, bună rjiua, çlice el intrând, şi se în

cepe de-aci ’ncolo o vorbă lungă şi-o tolocànélâ de 'ţî 
vine a crede că se certă toii.

Albert Stul e forte vesel. De vr’o jumëtate de an 
a deschis o fabrică de oţet şi’î merge forte bine, de 
aceea acuma s’a făcut si mai vorbăreţ de cât innainte.

— Ce tot umblaţi voi, tu Isac Colo şi doctorul Horn, 
ba cu boiezat ba cu prostii? Dacă vreţi să trăiţi bine 
apuca ţi-vë de oţet, ca mine. Domnilor, vë pot asigura 
că nimic nu e mai dulce ca oţetul 1

— Eî, când u aï viî pe la mine dragă Feîghela? 
Vină când-va la masă, dacă nu staï açlï çlise Matilda. 

— De, dragă Matildo, mâne viu, astă-^î nu pot. 
Feîghela nu putea veni acuma pentru că Clădureanu 

era în laşî, dar fâgăduîa că va veni mâne pentru că 
Clădureanu trebuea să plece mâne dimineţă-

Clădureanu venîa acuma forte des la laşî. Când nici 
nu se aşt0ptă Feiga atuncî se pomenîa cu el • odată 
venîa sara, altă dată ţjiua. altă dată diminâţa ori chîar
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nôptea. Ea nu mai scia când e în Iaşi şi când nu, ve
nirea luï nu se mai potrivea cu venirea trenului.

— La revedere.
— La revedere, dragă Feighela. De ce nu ne dai 

adresa să venim şi noi pe la tine?
— Aş, nu-î nevoe! Las că vin eu pe la voi. Imî 

pare rêü că nu pot să primesc şi eu, dar n'am ce 
face.

—■ Dar pote e nevoe, de pildă, sâ’ţî scriu un bileţel, 
să’ţî spun ceva, unde tă’ţî scriu?

— Nicăerî. Inchipuesce-ţî că nu sînt aice ’n târg.
Cucôna asta unde şed eu, e o femee aşa de bună,

aşa de... sciï, la dînsa nu mai stau acuma cu tocmélà, 
pentru că aprôpe nu mai lucrez nimică, dar stau 
aşa ca o prietenă şi de-aceea nicï eü nu voïü s'o 
super cu nimic, nu voïü nici măcar să se simtă de 
mine.

— Las, Feighela, că rernân eu la masă în locul têüï 
elice Albert.

LII

E nôptea, pe la sfârşitul lui Ma iu- 
Grădina domnescă de la Socolo résuma de cântecul 

privighitoriî: ho-chi-lu, ho-chi-lu, cln'o chîo-chlo 
chîo ! Pe çoséua de lângă grădină, s'auje scărţiit givoiu 
de care încărcate; iar din colo din spre f-.ndul gră
dinii, de departe, s'aude, ca un glas puternic de stră- 
jar, strigătul urcător al huhurezului: hu-hu-hu-hu-hu- 
hu-hu-hu-hu-hu!...

Casele cele de sus lung! şi albe în care çéde Riva- 
let antreprenorul sau pote acuma şi proprietarul gră
dinii sint luminate din faţă numai cu o lampă atâr-
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na ta in balcon deasupra scării. Mal la dèl de case, în 
partea despre Repedea, într’o mică poeniţa se vedea 
însă o masă plină de lumine în dreptul cărora se ză- 
riaü capete de femei şi de ofiţeri ruşi. Erau patru o- 
fiţerî şi patru femei.

Toţi cei de la masă şi bărbaţi şi femei se vedeau 
dând din mâni şi făcând ceva cu mare grabă. In a- 
celaş timp la eï se auçlïa şi vorbă şi rîs şi din când 
în când vorba durac.

Durac se chemă un joc de cărţi' rusesc.
Ofiţerii aceştia şi femeile jucau cărţi. Jucaü la cărţi 

şi beau şampanie, iar printre şampanie beau céiü şi 
mai mâncau aşa câte ceva.

Se vedea că e mai mult petrecere pentru a ucide 
timpul de cât masă pentru mâncare ori joc de cărţi 
pentru cărţi. Masa fusese de cu sară cu brânză cu 
smântână, cu borş Ie puiu, cu pui fripţi şi cu. plă
cintele moldovenesc! cu pôlele în brâu, făcute cu brânză 
de vacă şi prăjite în unt, care mai ales când sînt calde 
alunecă pe gâtul creştinului de se miră ce s’aii făcut. 
Masa cu temeiü a fost asară, acuma cine mănâncă iea 
uscături saü mâncări reci. Mai multă căutare are acum 
şampania, de-aceea nu departe de masă, înfipt în erbă 
stă în picïôre un chelner şi clipocesce de somn păzind 
un ciubăr împănat cu bucăţi de ghéta şi cu sticle de 
şampanie şi când aude porunca deschide repede sticla.

Una dintre cele patru femei era Feïghéla.
După ce a venit Feïghéla în Iaşi la începui era torte 

mulţumită. Clădureanu venia forte adesea in Iaşi şi 
stătea alte dăţi câte trei şi patru çlile. Ea avea de la 
dinsul tot ce'î trebuia, avea casă, avea bani pentru 
haine, bani pentru trăsură de preumblare, avea în 
sfârşit tot ce putea să aibă ea de !a densul. Dar îi

TH. D. SPERAMTIA
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mai lipsïa ceva. El eu dênsa nu se putea duce la un 
teatru nu se putea duce in lume pentru câ el 
cunoscut. Totă petrecerea lor era în casă şi câte o 
primblare în trăsură şi încă şi asta numai sara.

In familie pe cine avea ? Simon om prost, un căr- 
cîuroar, mai mare ruşinea să se ducă pe la dinsul. Se 
ducea ea din când în când s'o vadă pe Ida, dar n’avea 
nici o plăcere. Şi când se ducea, tot d’auna se ducea 
cu trăsura. Tot norocul era că Simon şi cu Ida, unde 
şedeaü ei, era tocmai în marginea târgului, în târgu- 
şor spre Galata, n'avea cine te vede pe-acolo. Jupanul 
Iiascal şi Madam Sura când venïaü câte odată pe la 
Iaşi* dacă o vedeau îï spi neaü unul şi acelaş lucru:

E bine să aï rochi şi pălării frutnose şi scumpe şi 
să umbli cu trăsura dar tot mai bine să fii gospodină 
cu casă cu bărbat, măcar aşa cum e Ida. Să fii ma
damă la o cîocoîcă, nu’î nici o fericire 1

Şi Madam Sura şi jupânul Iiascal o Sndemnaü me- 
reu pe Feïghéla să se mărite. Si ea ar fi vrut să se 
mărite, dar cu cine? Ea era mai nemulţumită pentru 
că ea scia mai bine cum e adevărul, ea scia că nici 
madama unei cïocôïce nu-î ci curat întreţinuta pe 
ascuns a unui om însurat.

La inc* put simt.ia plăcere să vadă că ’ï pote face în 
ciudă uneia cum era Clara, arătăndu- c are haine 
bune şi pălării scumpe şi bani de trăsură şi tot ce 'î 
trebue ; in urmă însă tôte astea nu 'î mai fac plăcere. 
De multe ori doue trei çlile nu ese din casă, alte daţi 
stă çlile ’ntregï la Ida de şi nu’î place acolo. Şi réü 
mai e şi din pricina că nu pote primi pe nimene la 
dînsa. Ea stă ascunsă. Şi când se duce şi când ese de 
acasă tot cu grijă umblă şi cu pază să n’o va à ni-
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mene. Nici pe sorâ-sa pe Riica n’o pôte primi la ea 
pentru cà vré să-î spună unde şede. Rifca lucréza la 
o modistă de pălării şi intr’o sară eşind de la Matilda 
a vroit s'o petrécâ până acasă. Cum s’o îea, Feîghela 
acasă când ea nu vré să-î arate unde şede ? A luat 
atunce o trăsură s'aü primblat amêndoué până sus la 
Copoii şi pe urmă a dus'o Feîghela pe Rifca acasă.

De un lucru iî părea eî bine, dar nici de acela nu 
putea să se bucure pentru că n’avea nici o dovadă că 
e aşa cum îi părea eî. i se părea că ni mène nu scie 
cea fost între ea şi Herman'; dar de unde sciî că 
nu sciü?! Dacă s’ar fi sciut, atunci soră-sa, maîcă-sa 
ar fi trebuit să-î spună, s’o certe... Dar adese orî străi
nii sciü mai bine d^'cât rudele, că rudelor nu îndfăz- 
nesce nimene să le spună. Pôte că Herman cum e eh 
bun n’o fi spiR la nimene !!... Dar e tin lucru care e 
semn rèü : Prea n fac curte toţi bărbaţii : şi Dr. Horn 
şi Dr. Hirsch şi Iicob Griin, ba pan şi băeţoîul de 
Isac Gold. Si-apoî şi nebunul de Albert cu glu
mele lui odată i-a dis nisce vorbe care dadétï a înţe
lege că el scie ceva, că ţiicea el oda ă : Inima, inima 
bat’o vina!!... şi când a <slis el vorbele astea s'a uitat 
să nu maî fie nimene care să audă. E nebun el ne
bunul cela dar e maî cuminte de cât toţi eeî-lalţî. 
Cine scie dacă nu ciim-va el a făcut de s’a acoperit 
tot! S’arată el aşa nebun dar e om forte de samă. 
Pentru mine maî ales face tot ce pôte.

Numai Blima scia unde şede Feîghela şi numai ea 
venîa pe la dinsa. Blima era acuma singurul om cu 
care se sfătuia Feîga şi numaî cu Blima steleâ câte 
odată de vorbă cesurî întregi. Mai vêrtos dupé ce a 
dat în primâ-vară Feîghela a început să sufere maî 
mult de urât şi singurătate şi de grija de viitor şi de

TH. D. SPERANTIA
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(jiua de mâne şi chiar de diua de adj, mai ales că a- 
cuma Cladureanu din pricina treburilor câmpului nu 
pôle veni aşa dese orî pe la Iaşi.

— Dar bine că aï cele ce ţi trebue: astea erau vor
bele cu care încheea Blima.

In primăvară a început să trécà armata rusescă in 
Bulgaria.

Ce mai de lume in Iaşi 1 Ce mişcare ! Pline stradele, 
pline prăvăliile, pline otelurile şi hanurile şi cârcîu- 
mile şi cafenelele şi grădinile. Trăsurile pe stradă se 
tinéü lanţ una de alta ca la nuntă. In cotro te uitai 
numai ofiţeri ruşi.

— Parcă 's serbătorile cele mai mari acuma 1 dice 
Intr o çli Blima către Feïghéla. Totă lumea petrece şi 
stringe parale.

— De, petrece cine pôte, rêspunde Feïghéla.
Ea nu pôte petrece pentru că n’are unde şi n’are 

cu cine. Ese câte odată çliua‘ pe stradă, dar pe stradă 
e petrecere? Şi chiar pe stradă nu îndrăsnesce să um
ble prea mult : nicî nu ştii când te pomenescî cu Clâ- 
dureanu.

Intr’o sară Blima intră cam speriétà :
— Vai de mine, ce-am păţit.
— Ce? întrebă Feîga.
— De? ce să'ţî spun... nu sciü cum să 'ţi spun.
— Eî, spune...
— Dar să nu te superî că nu sînt vinovată,, ce să 

fac dacă sînt femee săracă!...
— Eî, ce este ? I
— Ce să fie ! Uite când să intru colea în stradă, 

im rus de-odată stăî, dar a strigat aşa repede că m'am 
.speriét.

— Eî!
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— Dice stăî şi ’ncepe ’n nemţesce : unde te duci ? 
Aice sus, respund eü.
. — Unde sus? La cine? —La o damă.—Damă U- 
neră ? — Da. — Frumôsà ?—Da.—Cu perul negrii?—Da. 
Cu ochi albaştri ?—Da.—Cu nasul aşa... adus ?—Da.— 
Cu cine şade? —Cu nimene.—N’are bărbat?...—De, 
<jic eu, bărbat n’are, dar este un bărbat care vine...

— El, bine, ascultă. Na tine un pol şi scrisôrea asta. 
Du-te şi-î dă scrisôrea şi 'mî adă răspuns. Aştept aice. 

— Şi ce-aî făcut? întrebă Feîghela.
— Ce să fac?.. Am luat scrisôrea şi am adus’o. 

Uîte-o.
Feîga îea scrisôrea o citesce şi apoi’ se uită la Blinaa 

zimbind.
— Ce çiiee 5n scrisôre?
— Dar ce fel de om e?
— E unul nalt frumos, de, cum să ’ţl spun?... Ofi

ţeri Dar ce dice ?
— Ce să (Jicăl... E un nebun.
— Cum ?
— Este vr’o trăsură jos în stradă?
— Nu sciu, dar ce e ?
— Çice că vré să ’mî spună ceva şi me rogă să me 

scobor jos şi să me sui în trăsura care e acolo şi să 
merg până la dèl, la Copoü să vorbesc acolo cu dînsul.

— Apoi esta’î nebun? Te-a vëçlut frumosă, tînërâ... 
de ce nebun ?

— Nebun pentru că (Jice că dacă nu me duc eü, 
atunce vine el aice sus în casă.

- Çeü ? !..
— Deü aşa.
— Se cunôsce că-i muscal ! Ori vii tu, ori vin eu ! 

Şi ce faci ?



315FEIGHEL A

— Ce să fac ? !.. Scifi eu.
Felga s’a gândit, s’a răsgândit, şi in sfirşit nu merge-
— Eu nu mé duc, dice ea. Ce vré să qlică asta ! 

Incue uşa.
— Dar dacă vine el ?
— Las să vină. Incue uşa. Inciie- Ce potesă facă?
Blima incue uşa şi nu sciü ce mai vorbesc, când 

de-o-dată s'aude bătând jos la scară-
— Ian au^î cum bate.
— Las să bată.
— Dar el bate mereu.
— Du-te şi-î spune că or! ce-ar ti nu pot să me 

duc acuma, aştept ca să vină boerul-
Blima ese şi se întorce curînd :
— A. çlis ca să eşî măcar până colea la cofetărie, 

numai dece minute şi mi-a maî dat un poli Dracu 
să’i îee, are atâtea parale ! scbte cu pumnul la poli 
din buzunar. Ian auçlï iar bate !

— Eî, cum să me duc ? 1
— Dar ce? e mare lucru până !a cofetărie ?!.. Sciü 

că doră n'are să'Lî tae capul!... Cine scie ce noroc îl 
aduce !.. Iaca iar bate.

— Eî, ce să fac?
— Ce să faci ! ! In târg, intre omeni, in stradă, de 

ce să te temi ?
— Eî du-te şi-î spune că vin, dar să nu vorbéscâ 

cu mine pe stradă, şi D-ta mergi cu mine
— Bine dice Blima şi ese.
In curând apoi ese şi Feïghéla.
In cofetărie, Blima stă în uşă parcă ar păzi in stradă. 

Feîga alege prăjituri şi ofiţerul pe lângă eaîlvorbesce 
nu se scie ce. La urmă, Feïghéla cu un pichet ese
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opresce o trăsură, se sue cu Blima şi apucă spre Ca- 
poü. Altă trăsură cu ofiţerul merge după ele.

Aşa a făcut Felga cunoscinţă cu ofiţerul rus. Era 
maior. De aci înainte se întâlnia cu el in fie-care (ji, 
când Clădureanu nu era în Iaşi. Pentru potrivirea în
tâlnirii, Blima ca femee săracă avea ea Iotă grija.

Ba, peste vr'o doue săptămâni s’a mai întîmplat ceva. 
Feïghéla din întâmplare aruncându-şî ochii în gazetă 

ci te see:
Erï a încetat din vïéta subit D-nu Cl&du- 

reanu de la Tânjelescî. Condoleantele ndstre... 
De-odată când citesce, remâne ca trăsnită. Tocmai' 

când a citit s’a întâmplat că era într’o prăvălie, în 
strada Mare, era gazeta pe masă şi ea ş\-a aruncat 
ochii aşa din întâmplare.

După ce a citit n’a mai cumpărat nimica, s’a suit 
într’o birjă şi haide acasă.

— Dar ce ai ? o întrebă Blima care acuma şede 
mai mult la ea.

— A murit boerui.
— Ian taci H. Cine ţi-a spus.
— Am citit în gazetă- 
— Si ce-a avut?
— Nu sciü, morte grabnică.
— Săracul ! Dumnezeu să'l erte.
Apoi după un moment de tăcere, Blima adaugă..
- Veçlï, parcă 1 umneçieü a trimis pe ofiţerul ăsta 

ca să rernâe în loc.
Acesta e unul din ce! patru ofiţeri care, împreună 

cu cele patru femei. între care era şi Feïghéla, jucaü 
cărţi, durac, în grădina domnéscâ la Socola.

Chiar din çliua în care Feiga a citit despre mortea 
lui Clădureanu, ofiţerul a fost luat'o la dînsul la Hotel.
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LUI

E în Bucurescï. O sară de luliü, mai rëcorôsà ca de 
obiceiü. E pe la orele opt.

Podul Mogoşoeî plin de lume. Unde e câte o cofe
tărie sau berărie şed scaunele şi mesele înghesuite 
pare că le-a adus apa. Si lume forte multă, mai ales 
ruşi.

Prin faţa Episcopiei trece spre Cişmâua Roşă o damă 
tineră, bine îmbrăcată şi făcendu-şî vînt cu un evan- 
taliü mare. In fala eî mai departe merge în spre pa
lat un domn tiner cu pălărie înaltă. Când ajung unul 
ân faţa altuia deodată se opresc:

- Eî?!
— El ? I
— Ce mai faci ?
— Dar tu ?
— Uite, am venit şi eu Ia Bucuresci.
— Cum ? Cu ce ocasie ?
—■ Cu ce ocasie ! Cu resboîul.
— Ba, dëü ?
— Serios. Da unde te duci ?
— De acuma am scăpat, sînt liber in astă sară şi 

me duc să mănânc ceva în oraş.
— Eî, atunci mergem împreună, dar ascultă, pote 

nu prea aï parale, să sciî că plătesc eü, te invit eu 
la masă.

— Cu-atâta mai bine că eu, acuma s’a întîmplat că 
parale menante am numai doi lei, iar bătute nu s'aü 
întîmplat.

Tinèrul cu pălărie naltă e Leopold Herman şi tî- 
nèra care '1 invită la masă, Feîghela.

Peste vr’o jumătate de oră iî găsim pe amindoî
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într’o grădină de la vale de pasajul roman. Sint la o 
masă mai in fund, aprôpe de lăutari.

Peste vr’o doue césurï béü şampanie.
— Şi vra să çlica aşa ? dice Herman. Al avut un 

boer şi boerul ţi-a murit, ai avut un rus şi l’aï scăpat 
şi acuma eşti liberă?

— Libre comme Peau ! dice Feïghela.
— Eï, şi cu libertatea cum o duci ?
— Cum s’o duc,, bine.
— Da,- dar, voiü să çlic cu ce trăescî ? Ce faci ?
— Ce fac? Hm! Ce fac, pot să’ţî spun fără nici 

un incunjur. Recrutez la Ruşi. Ce să fac ? A la guerre 
comme a la guerre. Ha-ha-ha ! Ţi-am spus ?

Aci se face un moment de tăcere după care începe 
Feïghela :

— Nu sciü cum judeci tu, dar aş vrè să sciü cam 
ce gândesc! tu despre mine, despre purtarea mea. Ne
greşit tu çlicï că eü sînt cea vinovată?

— Dar tu ce clici?
— Me rog, voiü să sciü ce çlicï tu. Nu rîde*
— Apo\ ce vrei să çlic ?
— Vra să çlica me crerjî vinovată ?
— Cam aşa.
— Apoi bine, mal omule, te-aî gândit tu vr’odată 

în ce stare eram eü? A fost într’adever un fapt*după 
care orî-ee om.în trécèt putea să me gaséscà vinovată, 
dar tu nu erai ca orî-ce om, tu trebuia să te gândesc! 
mai adânc- Mai intâïü să’ţî spun drept că eu te am 
iubit şi te iubesc încă. Iţi spun că te iubesc numai 
pentru că a venit vorba, nu’ţî spun pentru că mai am 
de gând să me mai leg iar cu tine, să mai fac iar 
căsnicie. Căsnicia, nostră s’a .isprăvit. Te-am iubit. 
Te-ara iubit, dar cu tote acestea, nu me grăbîam
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de loc să fac nuntă cu tine. Ţi-acn spus că mi-e frică 
să facem nuntă fără consimţi mint. Tu: nu-î nimică, 
nu-î nimică. Mama şi moşul Mascat, nu-I nimică. Ba 
încă mai rèü: Mama, numai decât că să rae mărit, 
ori să te ïéü pe tine aşa fără consimţimînt ori să me 
duc după un om prost ca Simon. închipuiţi cum eram 
eü ? ca omul care trebue să sară ori în foc or! în 
apă. N’am vrut să sar în foc, am sărit in apă, m’am 
măritat cu tine. Am sărit în apă, şi am eşit pătată- 
Mi-am pătat cinstea. Şi cu cinstea cum a fost? Ducem 
cu tine acolo viéla de înjosire şi de calicie. Tu părăsit 
de familia ta din pricina mea. Eu ca un fel de câne 
a nimènuï. Tatà-têü ne-a anulat căsătoria. Tu nemul
ţumit că te-aî stricat cu părinţii şi nu găsesc! nici o 
portiţă pe unde să'ţî poţi lua drumul către un viitor 
mai omenesc şi să scapi odată de condiţia de slugă. 
Tu necăjit, eu necăjită. Vieţa. nostră iad. De multe ori 
me gândeam să’mî fac samă. De multe or! îmi era 
aşa de necaz că îmi venia să fug, să me duc în totă 
lumea. Bar unde să me duc? Să me duc la nemuri 
să me gàséscà derëü tot pe mine? A venit măgarul cel de 
Dr Wolf, şi a început să mă compătimescă. Im! plăcea 
că avea milă de mine. Imî plăcea şi pentru că me în
credinţa că el şi cu ceilalţi prieteni ai tel aü să te 
facă numai de cât să- te cununi cu mine în tôtà re
gula. După aceea îţi aduci aminte sara ceea când am 
fost la Marco viei ? Scil că acolo advocatul Bistrjţianu 
a çlis că odată căsătoria anulată, noi nu ne mai putem 
căsători nici odată ?

— Sciü.
- Ei, după aceea Dr. Wolf a început să’mî arate 

că eu cu nimica nu mal sînt legată de tine şi că tu 
îmi eşti mal străin de cât orî-care bărbat, pentru că
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de aci ’nnainte cu orï-ce bărbat pot să me căsătoresc, 
iar cu tine nu. Pe urmă a început să'mi spună că el 
îndată ce va isprăvi cu plasa vié să se ’nsore mai 
pe urmă că el mè îubesce; apoi că ar li forte fericit 
să aibă o nevastă ca mine. După ce mî-a cântat atâta 
se înţelege că a venit un moment când l’am crezut.

M'am gândit atunci îndată să’ţî spun, adică să rup 
cu tine, dar n’am putut. Te-am încungiurat câte-va 
•^ile, m’am făcut bolnavă, m'am făcut supărată. Pe 
urmă mi-a părut rău, şi m’am supărat pe dînsub Şi 
am fost multe çlile supărată pe el şi în timpul acesta 
umblam cu binele pe lângă tine. mă simţiam vino
vată şi nu sciam cum să te despăgubesc- Aici insă 
ca şi în Iote, începutul era greu • orî cât m’am supă
rat eu *pe dînsul a trebuit iar să mai ajung la îm
păcare. Şi împăcarea o făcusem iar cu gândul ca s’o 
rup cu tine. Până s’o rup eu însă aï venit tu şi a! 
deschis feréstra. Ei, veçlï cât sînt de vinovată ? Cum ? 
Hei, lan spune-mî, tu aï pută să te împotrivescî la 
atîtea ispite ? La ce ispite te-aî împotrivit tu ? Tu n’ai 
avut răbdarenicî săaştepţî consimţimîntul de latatu-têü.

— Aï vorbit ca un advocat, haide să mai luăm un 
pahar de şampanie. In sănătatea ta.

— Şi 'ntr’a ta.
— Maî eştî supărată pe mine?
— De loc, dar tu pe mine?
— Făiăscă Dumnezeu. Am fost însă...
— Heî, dragă, trebue să scit că eü nu m’am gândit 

nicî-odată să ajung çlilele astea. Gândul meü şi dorul 
meü a fost în totdeauna să fiü gospodină şi femee 
cinstită. Şi credeam că aş putea să fiu. Adecă ce die eü să 
mă crt^î ? Tu sciî chiar ce gospocină pot să fiu. Creçlï

TH. D. SPERANTIA



FE1GHÉLA

tu că adecă mai bună stofă e in una cum e 'dara? 
Si nu socoti însă câ mai am vr’un necaz pe Clara.

Nu, pentru câ am védut că’i prostă, şi pe prost nu 
poţi să te superi pentru că nu pôte mai mult.

Pentru ce de pildă te-aî supăra pe un papuc orî pe-o 
pălărie?! Si Matilda lui dr. Hirsch adecă e mai ceva 
de cât mine? Matilda e mai ceva mult, mult de tot 
de cât Clara, dar de cât mine cu ce? Are parale, 
da ; dar încolo nu me daü eü nici-odată pe dinsa ; 
nu aş voi să schimb cu dinsa nici capul nici inima. 
Nu e vorbă că Matilda are inimă bună. Are ea ca 
şi mâ-sa obiceiul să\şî dea aerul falş de protectôre, 
dar acesta Iar nu-I din vina eï : acésta e din pri
cină că n'a avui prilej să fie înjosită de cine-va ca 
să pricépâ ce rea e înjosirea ; n'a avut prilej să se 
gândescă vr'odală că buna voinţa ta adese ori se 
pôte arăta ca mojicie. Acela scie să facă binele care 
scie să ajute pe om fără să’l înjosescă. In sfârşit 
Matilda e naivă numai dar alt-fel e fată bună. Eu ţin 
la dînsa, de şi într’o vreme începuse a'şî teme băr
batul de mine

— Iţi făcea el curte ?
-• Numai el? Asta chiar m'a desgustat de dînşil. 

Si voi toţi aveţi aşa obiceiu, voi, toţi bărbaţii..
— Ei, şi voue femeilor nu vé place !-
— Până la o măsură îţi plac complimente ori ară

tări de simpatie ori laude ori de la cine, fie bărbaţi, 
fie femei dar când începe omul să’ţî cadă silă îl forte 
mulţumesc! de dragoste şi de tot. In sfârşit ce voiam 
să die? Eu nu me cred vinovată de loc de ceea*ce mi 
s’a întâmplat.

In tot-deauna am fost nevoită să fac ceea-ee am
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făcut. N'am avut de unde alege ceva mai bun. Tot- 
de-auna am avut de ales dintre doue rele

Am ales din doué rele pe cel mai puţin rèü. in loc 
să me împuşc orî să mè omor, în loc să'mî curm viéta 
am ales să’mî curm cinstea, să vèd nu cum-va s’o în- 
tîmpla să vie, vremea ca păstr. ndu-mï viéla să'mi re
capăt şi cinstea. Acuma îmï pare rèü că n’am plecat 
cu rusul esta. Trebuia să me duc cu dênsul ; dar nu 
mî-a venit în gând, şi nici el nu mî-a dat ideea. Adecă 
la ce am rèmas aice ?. Nu sciü ce aveam să fac pe 
colo, dar ce fac pe aice ?1 Sciï ce ? Viéta asta e o bătae 
de joc. Eu nu ţin de loc la vîâţă. Viéta pentru mine 
e un drum care sue saü scoboră. Vi6ţa fericită pentru 
mine e drumul care sue. Si totă grija mea este să pot 
sui. Şi când am ajuns la un loc mai sus totă grija 
mea este să’mî pot păstra asemenea loc şi totă neno
rocirea mea e când cad mai jos de cât unde m'am fost 
ridicat.

— Tu eşti ambiţiosă.
— Sînt. Da sînt şi 'mî place să fiu. Şi tu eşti am

biţios dar eşti môle, n’aî stăruinţă, pornescî repede şi 
dai cu oiştea 'n gard, orî apuci rèü.

— Cum aşa ?
— Iaca aşa. Cu consimţimîntul n'aî fost môle? N’aî 

apucat rèü? In loc s'o îeî cu încetul, cu socotélà, cu 
stăruinţă pe lângă mamă, pe lângă mătuşă, pe lângă 
tată, tu te-aî repezit, te-aî burzuluit de-odată, te-aî 
supărăt, te-aî certat cu toţii, şi ca să îţi ţiî ambiţia 
faţă de dânşiiaî nenoroci, 
de ce die legile şi care cu totă buna-credinţă îşi în
credinţa viitorul şi cinsL . în mânele tale. Iar pe 
urmă tu vinovatul să te ridici ca n oralist şi să spui 
€ă ea e vinovată. Ruşine.

TH. D. SPERAIS^TIA

iată fată care habar n’aveaJ -U
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— El 1 ! Stai, bre, nu isbi «şa cu paharul în masă 
că se uită lumea.

— Las să se uite, ce’mi pasă ? ! Ce, am de perdut 
ceva? A 1 ori pôte nu’ţî dă ţie măna. Aci aï dreptate. 
Viitorul têü e deschis încă 1 Haîde, tornă colea şam
panie. Nu te teme, nu fac scandal 1 Sint fată cuminte!

Aci ochii Feïghéleï se umplu de lacrimi.
— Adecă voiţi să rjic,—urmézà ea—sînt fatăascnl- 

tătore. Me supun sorteî.
Leopold Herman lăcrămeză şi el.
— Haide, dice Feighéla luând paharul, cîocneşce 

colea : să tràéscâ ômeniï fericiţi.
— Ba s’ajungă fericiţi ceï ce su fer pe nedrept.
— Să dea D-(jeu. Dar ian să vorbim de ceva mai 

vesel. Spune, tu cum o duci ?
— Prost.
— N’aî părale ?
— Numai atâta.
— Uite, când eşti slobod vino pe ia mine. Mâncăm 

împreună, mai stăm de vorbă şi ne mai aducem a- 
minte din tinereţe.

— Vin, cum nu, numai să sciu unde.
— Apoi nu mergi acuma la mine?
— A ! Aşa da.
— Ori pôte ţi-î ruşine cu mine ?
— Eî, asta’i.

FEIGHÉLA

LIV

E în Bucuresci. După Pascï. Rësboiul cu Turcii se 
isprăvise. Ruşii se retrăseseră, numai când şi când 
mai vedeai câte unul.

Era într’o Duminică. Nu era tfi frumosă, dar lume 
forte n ultă pe stradă.
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In fa^a unei cofetării mari din Podul-Mogoÿôcï se- 
opresce o caretă cu lacheu in livrea şi cu doi cai tur
baţi.

Din caretă se scoboră şi intră în cofetărie o damă 
tânără, brună, cu ochi albaştri şi îmbrăcată îri negru^ 

Un domn cam bătrân, de Ia o masă din cofetărie, 
Ia vederea ei face o mişcare repede şi rămâne cu ochii 
aţintiţi la densa.

Dama ha veqlut şi ea, dar şi-a stăpânit mişcarea? 
prefâcăndu-se că închide uşa, apoi se apropie decon-
tuar.

El privesce mereu Ia dinsa, dar n’o pote vedé bine 
căci e cu fala'în altă parte.

Ea vorbesce nu sciü ce la contuar şi se mal întorce 
puţin ca să potă trcge cu ochiul asupri lui.

Acum el începe s'o vadă ceva ?naî bine.
— Mare asemănare 1 se gândesce el.
— Mare asemănare 1 se gândesce ea.
— Mare lucru sa nu fie ea! Dar cum? De unde? 

Caretă ! Lacheii ! Livrea ! De unde ?
— Mare lucru să nu lie el 1 Dir.cum? De unde? 

De unde el aci când sciü că a murit ? 1
Ea a comandat ceva şi acuma plâtesce. Casieră sa 

scrie ceva într’o condică, se vede că scrie comanda.
El întrăbă ’ncet pe garçon:— mă rog, nu scii cine 

e dama asta? —E o rusôicâ.—Rusôicâ? 1— Da. —Cum 
ÎÏ qlice?— Nu sciü. Madam Radaşkin. Vine adese 
p’aiee? — Da, forte des.—Nu sciî cam cine e?—De, 
nevasta unui colonel, aşa aud.

Ei se primblă puţin de se uită prin rafturi pe la. 
prăjituri şi în acelaş timp trage cu ochiul şi iâ dinsub

— Uite-1 vorbesce cu chelnerul. Are haz că’i el şi 
vorbesce de mine !
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Dacă m’aş duce s’o întreb ? se gândesce el. Dar 
cum să te duci?

Ea se .apropie ïar de contuar. Casierésa îî dă 
rest. Ea mai trage puţin cu ochiul: îmi pare că m’am 
înşelat, nu e el: el era ma! dârj, mai chipos; esta e 
prea bleg; uite-1 cum şăde ploăt 1

— Iml pare că nu-î ea. Ea era alt-fel, maî blândă, 
mal ait-fel ; asta’î prea ţanţoşă, prea mândră. Uîte-o 
cum stă, bét 1

Ea maî dă nu sciü ce casiereseî şi ese.
El se apropie de feréstrà şi se uită după ea până 

ce careta plecă.
— Mare lucru să nu fie Fani !
Ea urcându-se în caretă îşî aruncă ochii spre fe- 

răstră şi-l zăresce.
— Uite-1 se uită după mine. Adevărat că toii băr

baţii au obiceiü să se uite aşa după femei, dar mare 
lucru să nu fie acesta Clădureanu 1

Erau chiar eî.
Clâdurénu acuma nu mai pôte sta, ese şi el pe 

stradă. Gândul îî este numai la dênsa, în gândul lui 
o vede numai pe ea. îşi aduce aminte de tôte din 
trecut, îşî aduce aminte de tôte amănuntele, cumvor- 
bia ea, cum rîdea, cum glumîa, cum îl muşca de umăr, 
îşî aduce aminte de tôte, de tôte.

— Ah, mare prostie am făcut de nu m’ara dus să 
vorbesc cu ea ! M’am zăpăcit ca un prost. Şi dacă nu 
era ea, ce era să fie? Scusatî, mè rogi şi pace.

Acuma unde s'o caut?
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— Me rog aicé şăde Madame Colonel Radaşkin ?
— Da, domnule.
— Mă rog, Madame Radaşkin e văduvă?
— Da, Domnule.
No. 24 „Felghela“.
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— Dar, me rog, pe Madame Radaşkin cum o ehémâ 
din botez?

— Stefania.
— Stefania ?1
— Da, Domnule.
— Forte bine. E acasă D-nia-ei?
— Da, Domnule.
— Te rog fii bun de’l dă carta asta de visită şi’î 

spune că D-l Senator Glàdurénu ar dori să’î vorbéscâ.
— Da, Domnule.

— Si aşa, vra să çlicà eşti Madame Radaşkin, çlice 
acuma Glàdurénu luând eéïü împreună cu Feîga acasă 
la ea.

— Da.
— Şi credeai, çli, că eu am murit ?
— Dé, dacă aşa era scris în gazetă.
— Da, sciü că în loc să çlicà D-na Glàdurénu a çlis 

D-nu.
— Dar, aicé cum m'aî nimerit?
— M'am dusînnapoî la cofetărie şi acolo lî-am ve- 

çlut adresa care aï fost lăsat’o.
— Dar pe Colonelul ăsta de unde Pai găsit ?
— Apoî pe Colonel îl véçlusem şiT cunosce m de 

când eram încă cu Maiorul. Si după plecarea Maiorului 
la vro ca e-va săptămâni îl întâlnesc şi îmi spune că 
Maiorul a murit. Apoi eü i-am spus că 'mï pare rêü 
că nu m’am dus cu Maiorul peste Dunăre şi el a çlis 
ca să merg cu el.

— Si acolo te-aî cununat cu dènsul ?
— Da, acolo şi cununat şi botezat şi tot. Era forte 

bun om Colonelul. Când a véçlut că rana de la piept 
îî merge rèü de tot, atunci fără să-î $ic eü nimic, el 
singur a trimis dupé preot şi ne-am cununat. Şi mi-a 
lăsat şi tot ce avea el la dînsul şi mî-a lăsat şi hâr-
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tiï ca să me duc în Rusia să urmăresc acolo 
şi pensie şi nu sciü mai ce. Din cât am n’am mul?, 
dar m’am hotărât ca pe câtă vreme voiü avé de unde 
să trăesc şi eü boeresce ; de unde nu sănătate.
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LV
— Da sciî ceva noü mamă Sultană ?
— De, părinte, dacă ni-î spuni.
— Apoi uite, am fost acuma la velniţă şi m’am 

Întâlnit cu maşinistul.
— Ei ?
— Eî, şi maşinistul cum raè vede çlice: sciî o nou

tate părinte Eftimescu ? Eü çlic; sciü dacă mi-î spune.
— Eï?
— Eï, sciî ce mï-a spus el ?
— Si?
— Că boerïü nostru s’o ’nsurat
— Çëü?l Si pi şini-o luat?
— Pe una Madame, nu sciü cum î-a çlis... a f. st 

colonelésà... stăî că mî-am adus aminte ' Madame Ra
da şkin.

— Radaşkin ?
— Da, Radaşkin, maşinistul $ice că după mine sa- 

mână să fie ruscă.
— De, să fie sănătosă. Dar maşinistul de unde

scie ?
— Apoi maşinistul de unde scie?
— Apoi maşinistul a citit într’o gazetă din Bucu-

rescî.
— Dar se vede că’n Bucurescî o făcut nunta?
— Apoi, în Bucurescî. Am vèçlut şi eü gazeta şi 

citit şi eü 1 Domnul senator Nicolae Clădureanu,
s’a căsătorit cu gentila D-nă Colonel Radaşkin-

— Da ore di şi Tor şi dat în gazetă?
— Apoi aşa se pune acuma.

am
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— S’o şi punênd, da veçlï că nu sciü cum glişi di 
dînsa.

— Nu çlice nimica de rêü, çlice numaï cà’ï frumôsà.
— Dar când aï, spus D-ta n'aï çlis frumôsà.
— Nu, am çlis gentilă, dar tot aceea face.
— Aş, dacă era tot aceea nu-1 mai punéü eî în ga

zetă.
— Ba, gentilă 'î chiar frumôsà.
— A şi ; da mai frumosă di cum era jidanca şeîa 

Fani, n’a mai şi ; şi aşeîa era şi frumosă şi gospo
dină. Aşeîa era a dracului !!... Dar şini ştii a şi şl 
astalantă.

— Apoi cum a fi om vedea-o noi de-acuma, că 
acuma’î tomnă şi trebue să mai vie boerïü pe-aicî. 
Ba eu am să’î çlic boerîuluî să nu mai dee moşia la 
alţii ci s’o ţie tot D-luï. Nu veçlï că de când aü ve
nit posesorii eştia, şi de când boerîu stă tot i e la 
Iaşi şi pe la Bucurescî, parcă'î pustiü pe-aicé, ţi-î 
mai mare mila 1

LVI
— Auçlï Madame Telincă ce’mî spune Madame 

Frunzete ?
— Ce?
— ţ)ice că aceea cu care s'a ’nsurat Clâdurénu ’î 

jidancă.
— Deu?l Da de unde sciî Madame Frunzette?
— Şciu de la personă sigură. ţ)ice că’i o jidancă 

de-aicé din laşi, una care a fost măritată cu feciorul 
lui Herman.

— Cum? încă şi vădană?
— Da.
— Bată-1 D çleü păcătos, tocmai jidancă a trebuit 

să ïee 1!...
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— Da çlice câ’ï frumôsà tare.
— Eï şi? Numai jidancele 's frumôse? Ba maï bine 

çli-ï nebun.
— Ce nebuni Nebun de legat.

Ba’i un porc.
— Adevërat, çléü.
—- Da 1 porc şi măgar.

— Auçlï, Alecule, (Jice că ruscuţa lui Clâdurénu *ï 
jidancă ?

— Zeü ?
— Da, cu siguranţă.
— Fie, că'î nostimă. Dar ascultă, Costică de unde 

a găsit'o el? de unde a scos’o?
— De prin Bucurescï. A fost măritată c'un colo

nel rus, dar ea 'ï de-aicé din Iaşi.
— Aha. Dai nostimă, Costică.
— De nostimă’! nostimă, da'i prea nostimă, să nu 

se pomenéscà bietul Cuconul Neculaî cu o păreche de 
corne.

— Auçlï chir Panaite, şî-o făcut Clâdurénu ?
— Da, chir Nastasă. Am auçlit c’o luat o jidancă
— Auçlï, D-ta, să îee o jidancă II
— Apoi dôr o botezat’o, n'o lijiat’o aşa.

— Auçlï, Hana, că Feîga Sure! s’a botezat şî-aluat'o 
unul Clâdurénu?

— Cum se pote, dragă Etala.
— Dêü, aşa să am eu bine.
— Ptiu, bat’o D-çieü s'o bată !
—• Şi’î bogat el ?
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— Aï auçlit, her Aïzic, că unul Clàdurénu s'a în
surat şî-o luat o fată de-a nôstrà.

— Bine, Zèïder, dacă i-o plăcut mai bine de-ale 
nôstre ! Da ea s’o botezat ?

— Se'ntelege.
— Mn ! Ce vrei, aşa’i lumea astă*<Jî.
— Ba eu i-aş trage o bătae să-î trecâ gustul de 

botezat.
— Dar el, ce-î el ? E botezat ?

— Eî, Albert, ian spune ce çiicï tu de Feïga? Aï 
auçlit că s’a botezat ?

— De, Clara, ce să’ţî spun? Vreî să'ţî spun ade
vărat ce cred eü ?

— Da.
— Eî, bine, Feïghèla e un lucru rèü ; a fost şi este.
— Ve$î, aşa çlic şi eu, şi aşa cred că çlice totă 

lumea.
— Da sciî că bietul Moş Hascal era să se spînzure?
— Cum se pote?
— Çêü, noroc c’o dat mătuşa peste dînsul. Si biéta 

mătuşa Sura numai întrun oftat o duce.
— "Veçlï, şi cum e ea bolnavă.
— A 1 Mătuşa ’î prăpădită şi moş Hascal plânge ca 

un copil ; numai ce-o să auçlï într’o bună diminăţă că 
'şî-a făcut o samă.

— Dar Rifca ce (^ice?
— Rifca ce să çlicà 1 Rifca e o parşivă. Rifca çlice 

că cutare şi nu sciü ce şi că rèü a făcut Feîga, şi 
când te uiţi la dênsa veçlï că eï îï pare rèü că nu gă- 
sesce şi ea să se ducă după unul ca Clădureanu.

— Aşa e.
— Aşa e. Şi când me uit la unii ômenï, de pildă 

ca dr. Horn, cum sunt nepăsători, me strlnge de gât.
— Dar ce vrei să fac eü?
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— Ce să faci ? Hei, doctore, dacă te-ar durea inima 
de némul tèü, te-aî pricepe ce să faci.

— Eî, eü nu me pricep, spune’mî d-ta ce să fac ?
— N’aï ce face ? 1 Tinerii noştri! se botézà, pe fe

tele nôstre le ïéü creştinii ; bătrâni! noştri mor, tine
retul se instràinézà şi D-ta n’a! ce face?!... Ruşine! 
De çiece or! ruşine 1 Un om atât de nepăsător păcat 
că maî trăesce, păcat că Ta mai făcut mă-sa om, mai 
bine îl făcea mânz şi-’l mânca lupul

— Ian ascultă 1
— Dar n’ascult nimică, lasă-me la dracu ! Dacă 

te-am ofensat, provocă-me la duel.
LVII

— Ian vino ’ncôce, Marie.
— - Ce este ?
— Uite, vine Clădureanu, dar uite dama care’î cu 

densul în trăsură, Madam Clădureanu ce bine samănă 
cu Feîga.

— Da, bine rjic! ; dar ce maî vorbă asta'ï chiar 
Feïghéla. Acela 'î Clădureanu? Pote nu'î el?

— Ba ’i el, ci nu '1 cunosc eu?l...
— Bine, dar ea 'ï Feïghéla.
Aşa vorbesce dr. Cerbescu cu soţia lui.
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— Ascultă, Nicule, çlice Feîga către Clădureanu, 
erau în trăsură, aici şede doctorul Cerbescu ?

— Da, aice, în casa asta mare din curte.
— Dar se vede că are invitaţi mulţi?-.
— Nu sciu, pote. Dar ce e?
— Am vêçlut pe-acolo pe sus o damă pe care o 

cunosc de la Iaşi.
Imî pare réü că n’am făcut cunoscinţă cu dr. Cer

bescu când a fost pe la noi.

cum
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— De, ce să’tî fac?! Dacă nu ’l-aï putut primi. 
Bietul om a fost pe la noi în vr'o trei rindurî. Şi 
tinea chiar mult să te vadê pentru că voia să te rôge 
să ţii tu în braţe. Copilul lui e bàét şi çlice că ’î mai 
bine că la botez, dacâ’ï bâét atunci să fie naşă o 
damă.

— Dar sciü, 'mî-aî spus.
— Dar să n’ai nici o grije, d-rul e un om forte de 

sêmà, 'mî-a fost présentât de Costică Pânzulea.
Cu aceste vorbe Clădureanu şi Feîga se opresc la 

uşa d-ruluî Cerbescu.
Uşa se deschide şi numaî de cât s’aude din năun“ 

tru dintr’un salon • Dl, Clădureanu, Dl Clădureanu*
Se véd mai mulţi invitaţi.
D-na şi D-l senator Clădureanu înainteză. D-na şi 

Dl. dr. Cerbescu se apropie. Urmează presintările : dr. 
Cerbescu, soţia mea ; Clădureanu, nevasta mea ; 
Paraschiv, D-na Mutilă, D-na Podgoriceanu, Dl. de
putat Podgoriceanu. D. căpitan Caşcovină, D-na Piti- 
goianu, D-na nu sciü mai care şi aşa mai departe.

Totă adunarea şi invitaţiile eraü pentru că era să 
se facă un botez. D-l şi D-na Clădureanu venéü ca 
naşi să boteze un copil al D-ruluî Cerbescu. D-na Clă
dureanu însă, adecă Feighèla nu cunoscea până acum 
pe D-na şi D l Dr Cerbescu.

Când s'a făcut presintarea, la intrare, D-rul Cer
bescu şi D-na Cerbescu la început, când aü vêrjut pe 
Clădureanu se repeçliserà cu mult entusiasm, dar cu 
o minută în urmă de odată remân ca aiuriţi, parcă nu 
sciü ce să çlicà. Acelaş lucru se întîmplă şi cu Ma
dam Clădureanu.

Presintările s’aü urmat însă până la sfârşit, dar în- 
tr’un moment remân fată 'n fată D na Cerbescu, 
D-rul Cerbescu şi Feîga.

dl.
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— Me rog, Madame Clădureanu, parcă noi ne cu- 
nôscem, çlice D-na Cerbescu.

— Da, şi mie ’mï pare, rêspunde Madame Ciădu- 
reanu.

In timpul acesta D-na Cerbescu apropiindu-se de 
D-na Clădureanu îî şoptesce: eü sînt Matilda.

— Eî, asta,’!. Ce socoti că nu te cunosc ?
După asta D-na Cerbescu şi cu D-na Clădureanu 

vorbind încet împreună trec in salon, maî de-o parte, 
unde urmézâ a vorbi, D-na Cerbescu pov stind şi 
D-na Clădureanu ascultând cu multă plăcere şi făcând 
mare haz, până ce într’un moment D-na Clădureanu 
închee:

— Vra să çlicâ v’aţî botezat toţi ? I
— Da, şi eu şi bărbatu-meu şi copii, to ţi.
— Bravo 1 La asta nu me aşteptam.
— Si staţi aici în Bucurescî ?
— Da, ne-am aşezat aice.
— Forte bine.
In timpul acesta D-na Potgoriceanu se apropie şi 

ea de el cam zimbind şi privind la D-na Clădureanu. 
D-na Cerbescu se dă puţin la o parte zimbind şi ea 
şi privind la D-na Clădureanu.

— Dar pe mine nu me cunôsce D-na Clădureauu? 
Sînt Eufrosina Podgorceanu.

— Aaaa 11 face D-na Clădureanu cu mirare. Çeü că 
nu te-aş fi cunoscuţi Taubela?l

— Chair eü. Nu ne-am vèçlut de mult.
— Dar eu, să te fi întâlnit alt-fel nu te-aş fi cu

noscut.
— Ba eü, da.

LVIII
Feîga, adecă D-na Clădureanu sta afară in grădiniţă, 

ïea caféua cu lapte, diminéta.
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E în Iaşi. Casele lui Clădureanu.
E primăvară, prin Maiü. Copacii din grădină încăr

caţi de fruuze şi de flori. Un m ros de flore de teïü 
de te adôrme. Diminua e recordsă şi aerul prôspêt 
de 5ţî dă v Aţă.

Grădina e în rând cu casa, la stradă; dar grădina 
vine în partea despre apus aşa că acuma diminéta pe 
lângă umbra de la copaci mai e şi umbra caselor.

Casa are intrare şi pe partea cea-laltă d,n spre re- 
sărit.

D-na Clădureanu singură e într’un robe de-chambre, 
roş, forte elegant-

O slugă vine din casă şi dă Feîgăî o carte de visită. 
Feîga citesce:

Alexandru Satulescu, industriaş 
— Ce vrea D-l ăsta?
— Nu sciü, vrea să vorbéscà cu boeriu.
— Spune-i că boeriü nu-î acasă.
— I-am spus şi zice că vrea să vorbéscà cu D-stră.
— Eî, cum să-l primesc aice ? Zi-i să mai stea. 

Poftesce-1 In biuroü.
— ţ)ice că vè cunosce şi pe D-stră.
Sluga plécà.
Peste vr’o câte-va minute, în dreptul ferestrei din 

biuroü, despre grădiniţă, se vede un domn.
Feîga privesce spre feréstrà şi zice zîmbind:
— Tu erai?! Vino ’n côce ’n grădină- 
D l vine.
— Sărut mâna Madame Clădureanu.
— Tu erai, Albert?
— D’apoî dracu?
— Alexandru Satulescu? de unde şi până unde?
— Eil m’am botezat, m’am însurat, am luat o ro

mâncă; vréü să me contopesc. Dâ-î dracului pe jidani,
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sînt nisce proşti, umblă după caï mort! să le ïea pot- 
côvele.

— La asta nu mă aşteptam, Domne feresce?! şi 
când le-aî făcut tôte astea?

— Acuma. Intr'o lună de zile eü am isprăvit 
totj sciî cum sînt eu, când îmi intră ceva în cap. Dar 
până ce n’am isprăvit tot n’am spus nimănui nimica. 
Tu n’ai auzit?

— Nu. De unde 1 Blima a fost pe-aicé mai alaltă- 
erl, îmi adusese să cumper un inel, şi nu mi-a spus 
nimica de tine, se vede că nu sciaü încă.

— El, acuma sciü. Si eu sciî la ce-am venit 1
— Pentru împământenire?
— Se 'nţelege, Mă lin şi eu de modă. Dacă sânt 

creştin de ce să nu fiu şi cetăţean român şi să'm! 
asigur şi copiii? Dar te vèd în robe-di-cambre, nu 
cum-va d-1 Clâdurénu capetă vr’un moştenitor?

— Sciü eu.
— El, să vie sănătos. M'am întâlnit cu Herman 

şi-mî spunea că'I necăjit că uu pôte deschide farmacie-
— De ce? N’are parale?
— Ba parale are, zestrea nevestei, n’a luat zestre? 

Dar nu pôte acuma din pricina Ari. 7 din Constitu
ţie. Ce să’î fac ? Dacă vré să rémâe jidan 1 De ce nu 
se botézà?! Vrea să fie el stâlpul ovreimil 1 Un prost 1 
N’are îndrâznélà, n'are curaj. Să teme să nn se su
pere Dr. Horn şi Isac Gold şi Iacob Grün.

— Apoi auçlïam că tocmai Dr. Horn şi Isac Gold 
çlicéù că vréü să se boteze?

— Aş 1 acuma s'aü făcut zioniştî înfocaţi, zic c'aü 
să provôce intervenţia puterilor străine, aü să scôle 
totă Europa să vină aice să-î facă pe dînşiî miniştrii 
şi deputaţi şi nu sciü mai ce. Dar de D. . Horn am 
auçüt că se duce în Serbia. Ce să facă aicea dacă î

335



336

prost ? Nu i-am spus’o eu mal anul trecut când se 
plângea că*î merge rèü. Fă oţet, Doctore, apucă-te de 
făcut oţet, ca mine! Dar verjl că nici otet nu pôte face 
orl-cine. y

Să 'tî spun drept, când am au^lit de tine că te-aï 
botezat, am ç]is că rèü aï făcut şi chiar te-am ocărit; 
dar acum vèd c'a! avut dreptate. Şi moş Hascal şi 
mătuşa Sura, strigau şi blestemau şi după ce le-am 
vorbit eu, s’aü muiéat. Ce ti-aü qlis eî ?

— Ce să dică? Nu le place. Zic că Clădureanu nu 
mè iubesce.

— A! Da, mi-aü spus şi mie, că dacă te îubîa el, 
se făcea el jidan 1 Adecă de ce să 'ţi schimb! tu re
ligia şi să nu şi o schimbe el 1!

— Da, ar fi vrut.
— A ! Da siiï ce mai spun acuma ?
— Cine?
— Cineva, omeni. Zic că tu tot nu te-aî depărtat 

de Herman.
— AU Asta’I Clara.
— Nu, alţii cineva.
— Ba’î Clara 1 Cine alţii? Dar las să latre câtu ’î 

place.
— A 1 Dar ce-am au$it de Rifca ? A vrut să se o- 

trăvescă?
— Ehl Rifca l-o nebună. Vrea numai de cât să se 

mărite, acuma repede......
Albert şi Feighéla vorbesc după asta de multe de 

tôte, că de multă vreme nu şe^useră de vorbă a- 
mêndoï.

Cum vorbesc eî aşa, numai iaca din colo de pe 
după casă vine un flâcàü cam scurt de trup dar spătos 
şi bine legat, îmbrăcat tărănesce cu iţarî creţi şi cu 

brâu roş.
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FEIGHÉLA

— Ce veste Gheorghe ? întrebă Feïga.
— Apoi duducă, aï çlis mata ca să scot din pivniţă 

ui see lucruri care trebue să le ïéu la moşie.
— Bine, îea de-o cam dată tôte gărăfile care aü 

fost în cămară şi le pune într’o ladă.
— Dar, mă rog, ce Gheorghe ’I aista ? întrebă Al

bert, pe Feïga.
— Apoi eü vè cunosc pe D-stră, çlice Gheorghe.
— Tocmaî, că şi mie ’mî pare că te cunosc.
— Cum să nu me cunoasceţî 1 Dôr mie ’mï çliceatï 

Leîba Burduhasu.
— Te-aî făcut ţeran?
— Ce să fac ? Mai bine era să më chïoresc totă 

çliua şi totă nôptea co^ênd cu acul?!..
— Si acum ce faci ?
— Slavă lui D-çleü, sint la d-lor, chelar, m’am în

surat am şi un copil-
— Şi cu cine te-aî însurat?
— Apoi c’o fată a unui om de-acolo de la moşie.
— Cum o chiamă ?
— Paraschiva.
— Ei, du-te Gheorghe şi strânge gărăfele şi să mi 

li daî pe samă la ţară.
— Când te duc! la tară ?
— Pote chiar mâne. Trebue să me duc pentru că 

am luat moşia iar pe sama nostră, ne am desfăcut de 
arendaş.

— Dar, mi se pare că dl. Clădureanu avea o fiică?
— Da, dar a măritat'o. E o fată forte bună. Vme 

forte des pe la noi. Acum e la tară. Aü moş e lângă 
a nôstrà. Trăesce forte bine.

— Trebue să fie frumos acum la ţară?
— Da, forte frumos.
— Şi aice '! frumos. Dar acolo peste drum cine 

şade. Vëd în cerdac pe unul pleşuv netezind o mâţă 
pe spate.

— Apoi nu'l cunoscî ?
— Nu cumva e Tupescu?...
— D’apoî cum.
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LIX
— Ce e asta, Blima ? Intrèbà Feïga {inênd în mână 

un pachet.
— Deschideţi d vôstrè şi vedeţi.
— AIE parfumerie. Trebue să fie de la Leopold 

Herman ? 1
— Da.
— Apoi să i’l duci înapoi.
— Da, a (Jis d-luï că astea acum ’ho venit din 

străinătate. Sînt o rărită pe-aicï n’aü nimeni.
— Bine, bine. Dă-î înnapoî, spuneH că-’î mulţu

mesc.
LX

0 trăsură cu un domn, o domnă şi un copil ca de 
vr’o doi ani şi jumătate se opresc în faţa unei pră
vălii mari, de lângă Hotel d’Europe, mi se pare la 
Bazar de Paris. Sunt d-na şi dl. Clădureanu.
& D-na se scot oră şi intră în prăvălie. Dl. cu copilul 
rămâne în trăsură-

Din câtă lume se află de întămplare în prăvălie, un 
domn cu pălărie înaltă se apropie de Feïga,

— Sărut mâna, Madam Clădureanu.
— Bună çl ua d-le Herman. Târgueştî şi d-ta ?!
— Cum să nu târguesc, vreţi >k vă las totă marfa 

numai pentru d-vôstra ? 1
— A ! Da sunteţi şi cu d. Clădureanu ?
- Da-
— Ce frumos îi şade d-sale tată tănăr!
— Apoi ce, nui şade frumos?
— Ba tocmai asta cjic şi eü. Dar pe lângă fetiţă ar 

trebui să mai aveţi şi-un băet- 
— Mtl
— Dar ’mî-a părut rău că 'mî-aî refuzat flacônele 

cu parfum.
— Apoi la ce trebuia?...
— Me rog, fără nici o obligaţiune-.
— Nu.
— Fără nici un angajament.
— Ah val niştî.
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27. Memoriile unui om de prisos. de Ivan Turgcnjcf. 80 bani.
28. Scene din viaţa Dobrogeana, de O. Tnfrali, lei 1.50.
20. Mergi Isuse, de Al. A. Iiuscnesou. 2 lei volumul ilustrai. 
30. Borgia, de Michel Zcvnco. -I voi. ilustrate, 4 lei 50 bani. 
51. Dragoste şi Eroizm, de Michel Zévaco, 3 volume cu ilus

traţii, 5 lei.
32. Epopea Dragostei în legătură intimă cu matele şi frumosul

roman Drarjoslc fi Eroixm delà No. 31, de acclaş autor. 
2 lei.

33. Minunile şi Grozăviile Indiei, de J. Verne, 2 lei 50 b. ii.
34. Pe apă, de Guy de Maupnsnnt. I leu şi 50 bani.
35. Tarass Bulba, de N. Gogol. 1 leu şi 50 bani ilustrat.
30. Studiu asupra cronicarilor Moldoveni din secolul XVII-lea.

de Alexandru V. Gâdci, un singur volum 5 lei.
37. Ruşii şi Ţărănimea Românească, de A. V. Gâdci. Cartea

I şi 2 câte 30 bani.
38. Culegeri de Literatură, Artă şi Ştiinţă, un elegant volum

închinat d-lui I. Kalinderu, 1 leu 50 bani exemplarul. 
30. Isvoarele Crimelor şi posibilitatea de a le preîntâmpina, 

de Contele Echartshauscn, 50 bani.
40. Tânăra Siberiană, de Xavier de Maistre, 60 bani.
41. Coliba Indiană, de lîcrnnardin de St. Pierre. 50 bani.
42. Cerşetoarea delà Podul artelor, de NVilh. Llauf, 60 bani. 
13. Funia Călăului, de Alexandru Petofi, 1 leu.
44. Nuvele şi Povestiri Duioase, de Theodor Korncr, 50 bani.
45. Conferinţa despre: Teoria drepturilor individuale, organi

zarea stârci sociale şi misiunea Statului român în faţa 
acestor drepturi şi organizări, dc A. 1. Xiţeanu, 1 leu exp. 

40. Conferinţa despre: Datoria Preotului dc a şti carte şi 
necesitatea conferinţelor pastorale, dc Economul Sta
vrofor V. Predentin. 30 bani exemplarul.

47. Conferinţa despre: Ştiinţa, Credinţa şi Postul, de Econo
mul Stavrofor V. Pred can u, 40 bani exemplarul.

48. Biblioteca Universală, o prea frumoasă şi utilă bi
bliotecă a 25 bani numărul : au apărut până acum 
Biblioteca No. 1 Monstrul, de N. Ţine; No. 2: Pricina 
răzvrătirilor şi leacul lor, de Contele Echartshauscn ; 
No. 3: Sărmanul Dionis, tic M. Einiiicscu; No. 4 şi 5: 
0 idilă în Savana, dc JI. Sienkiewici ; No. 6 : Sărbătoa
rea din Coqueville, dc Emile Zolla ; No. 7 : Surorile Ron- 
doli, El şi Zăvorul, Nuvele de Guy de Maupnsanfc; No. 
S şi 9: Un desmoştenit al Soartef şi Romanul unui cal, 
nuvele dc Leon Tolstoi; No. 10: Isvoarele crimelor şi 
posibilitatea de a le preîntâmpina, de Contele Ecknrts- 
iiauscn ; No. 11 : Tânăra Siberiana, de Xavier de Maistre ; 
No. 12: Coliba Indiană, de Bernardin de St. Pierre; 
No. 13: Cerşetoarea delà Podul artelor, de Wilhelm 
ITauff; No. 1-1: Muntele Sfântului Mihai.—Juvaeru- 
rilc.—Văduva.—Noaptea (Vis rău). — Pe lună. — Gră
dina eu măslini, de Guy de Maupassant; No. 15, 16: 
Nuvele: Capul iui Iordaclii.—O petrecere fără voie.— 
Copilul cerşetor.—Pârâul albastru.—Jucătorul. — Orfa
nii.— Întâmplări intr’un castel vechili.—După douăzeci 
dc am, c.e âlor Jokai ; No. 17, 18 şi 19: Jertfă, de
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X. G. Rad ni escn-Niger ; 
lui Arlatan. — Scrisori din moara men. 
delà Văratic şi Taina lui moş Corn il le, vie Alphonse 
Daudet; Xo. 21: Xuvelc: Un capo de operă necunos
cut.— Isns Christos în Flandra, de Honoré de Balzac; 
Xo, 22, 23, 24 şi 25: Gelozie, de X. G 
Niger; Xo. 2G -27: Fuma Călăului, de AI.
Xo. 28 : Xuve e : Ideile Colonelului. — Călare. — Cine 
ştie?—Petrică.—Coco.—Sforicică.—O răzbunare, tic Guy 
do Maupassant.; Xo. 29, 30 şi 3.1 : Schite cu cărbune.— 
Sluga bătrână.— Lux in tenebris lucit. — A treia dra
goste.—Xuvelc de I I. Sienkîevici : Xo. 32, 33 şi 34 : 
Mania, roman de U. Sienkîevici; No. 35. 36 şi 37: Pe 
Apă. de Guy de Maupassant ; Xo. 3S—39; Gândacul 
de Aur.—Cele două omoruri din strada Morgăi.—Por
tretul oval.—Putui şi Pendulul.—Hop şi Frog.—Ade
vărul despre (1-1 W’aldemar.—Pisica Xeagră.— Butoiaşul 
de Amontillado. Xuvelc de Edgar Poc : Xo. 40: Călă
toria la Scliandau.— Marfa. — Stâncile lui lleiling. — 
Woldemar. -- Trandafirii. —- Turturelele. - Cântec. — 
Rugă.—Nuvele şi povestiri duioase, de Teodcr Korner ; 

r Xo. 41, 42. 43 şi 44 : Furtună... Trecătoare, de X. G. 
y, Rădulescu-Nigcr ; Xo.45. 46 şi 47 : După ce Ulyse re- 

văzu Itaca... de Emile Gebhart; No. 48. 19; 50 şi 51 : 
Pământul şi Omul, ilustrat, de loan Ghiea.

49. Biblioteca Miracolelor, 30 bani.
50. Biblioteca Hazlie, de 32 pagini. 20 bani exempl. ilustrat.
51. Biblioteca Hazlie, tomul 1,400 pag.: 1 leii 20 bani. ilustrat.
52. Biblioteca Basmelor, 10 bani numărul : a apărut Xo. 3.
53. In timpul Jubileului: Evrei-Români si Români-Evrei, de

Ion Troenescu, 40 bani.
24. lubire-Durere, de N. A'. Baboeanu în care c idila Ini M. 

Eminescu cu Veronica Micle, 1 leu 50 bani ediţie de 
lux şi S0 bani ediţie de reclamă.

55. Almanachul Administrativ, ilustrat, 1 leu 50 bani ediţie
populară şi 2 lei ediţie de lux.

56. Convorbiri Politice: 2 iei abonamentul j>e an ediţie po
pulară şi 5 lei ediţie de lux. A apărut No. 12, anul l-iu.

57. Apărătorul Săteanului, 5 lei abonamentul pe an cu premii ;
a apărut No. 16. anul II.

58. Cer Dreptate. 5 bani fascicola : a apărut No. 10.
59. Bilete de Plăcintă, întro formă literară aşa de fru

moase cum n’au mai fost până acum. 5 Bani Coala.
60. Dialog politic între un carpist şi un takist de Morinceanu.

5 bani.
01. Pământul şi Omul, ilustrat, de loan Ghica. 1 leu 60 bani. 
62. Gloria României—Moartea Macedoniei, de Atanasie I. Ni- 

ţeanu. 10 bani.
Toate acestea sau parte din ele, după alegere, se trimet 

prompt ; iar acei ce vor adăoga pe lângă cost şi spesele de 
transport, devin copărtaşi la Casa Obştească din capitală. 
Pentru recomandare se adaogă 25 bani, altfel, simpla fran- 
eare c pe riscul adresantului. Contra ramlnirs se adaogă 
speze, ce trebuese avansate la comandă.
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